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A. GENEL B‹LG‹LER

1. Y›ll›k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü

Eureko Sigorta Anonim fiirketi Yönetim Kurulu’na,

Eureko Sigorta Anonim fiirketi’nin (”fiirket”) 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla haz›rlanan y›ll›k faaliyet raporunda yer
alan finansal bilgileri denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Rapor konusu y›ll›k faaliyet raporu fiirket yönetiminin
sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y›ll›k faaliyet raporunda
yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar›yla düzenlenen ba¤›ms›z denetim raporu ile uyumuna ve
do¤rulu¤una iliflkin olarak görüfl bildirmektir.

Denetim, 7 A¤ustos 2007 tarih 26606 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin
Mali Bünyelerine ‹liflkin Yönetmelik’e (”Yönetmelik”) istinaden yürürlü¤e konulan y›ll›k faaliyet raporunda yer alan
finansal bilgilerin denetlenmesine iliflkin düzenlemeler uyar›nca gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y›ll›k faaliyet
raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar›yla düzenlenen ba¤›ms›z denetim raporu ile
uyumuna ve do¤rulu¤una iliflkin önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul bir güvence sa¤lamak üzere
planlanmas›n› ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas›na uygun
ve yeterli bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüflümüze göre, Yönetmelik uyar›nca haz›rlanan iliflikteki y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün
önemli taraflar›yla, Eureko Sigorta Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla düzenlenen ba¤›ms›z denetim
raporu ile uyumludur.

‹stanbul
24 Mart 2009

Akis Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik
Anonim fiirketi

Ruflen Fikret Selamet
Sorumlu Ortak, Bafl Denetçi



2. Eureko Sigorta Anonim fiirketi’nin Y›ll›k Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› Gündemi

1- Baflkanl›k Divan› seçimi ve toplant› tutana¤›n› imzalamak üzere Baflkanl›k Divan›’na yetki verilmesi,

2- 2008 y›l› faaliyetlerine iliflkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlar› ile Bilânço, Kar ve Zarar Hesab›n›n okunmas›,
müzakeresi ve karara ba¤lanmas›,

3- Yönetim Kurulu üyeliklerinde y›l içinde vuku bulan de¤iflikliklerin Genel Kurul’un tasvibine sunulmas›,

4- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibras› hakk›nda karar al›nmas›,

5- 2008 y›l› netice hesab› ile kar›n da¤›t›lmay›p yedek akçelere ilave edilmesi hakk›nda karar al›nmas›,

6- fiirket Denetçilerinin seçimi,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin hakk› huzur ücreti ile Denetçilerin ücretlerinin tespiti hakk›nda karar al›nmas›,

8- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri uyar›nca yetki verilmesi hakk›nda
karar al›nmas›,

9- Dilek ve temenniler,

10- Kapan›fl
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3. Eureko Sigorta’n›n Tarihsel Geliflimi

1989 y›l›nda kurulan AGF Garanti Sigorta, Do¤ufl Grubu ile Frans›z kökenli AGF'nin (Assurance Generale de France)
bir ortak giriflimi olarak hizmet vermeye bafllam›fl; 1999 y›l›nda, AGF'nin hisselerinin Do¤ufl Grubu'nca sat›n al›nmas›ndan
sonra ismini Garanti Sigorta olarak de¤ifltirmifltir.

Garanti Sigorta Haziran 2007'de Eureko B.V. - Garanti ortakl›¤› neticesinde Ekim 2007'den itibaren Eureko Sigorta
ad›yla hizmet vermeye bafllam›flt›r. Ortakl›k neticesinde Eureko Sigorta hisselerinin %80'i Eureko B.V.'ye, %20'si
Garanti Bankas›'na aittir. Genel merkezi ‹stanbul'da bulunan Eureko Sigorta, Türk sigortac›l›k sektörünün sayg›n ve
tercih edilen bir üyesidir.

Hayat d›fl› tüm branfllarda faaliyet gösteren Eureko Sigorta, banka sigortac›l›¤›n›n Türkiye'deki en etkin uygulay›c›lar›ndan
biri olarak tan›nmakta ve bu alandaki liderli¤ini sürdürmektedir. Garanti Bankas›'n›n yan› s›ra Denizbank ve Türkiye
Finans ve Kat›l›m Bankas› ile gelifltirmifl oldu¤u sinerjik iflbirli¤i, Eureko Sigorta'n›n yurt içinde yayg›n bir da¤›t›m
a¤›na sahip olmas›n› ve yüz binlerce müflteriye ulaflmas›n› sa¤lamaktad›r.

Eureko Sigorta, banka da¤›t›m kanallar›n›n yan› s›ra, yurt çap›nda yayg›n acente ve broker a¤› ile de müflterilerine
sigortac›l›k hizmet ve ürünleri sunmaktad›r.

Uluslararas› reasürörler ile uzun y›llara dayal›, köklü iliflkileri olan Eureko Sigorta, Munich Re, Mapfre Re, Odyssey
Re gibi firmalar ile yo¤un olarak çal›flmaktad›r. fiirket, ülkemizin en büyük reasürör firmas› olan Milli Re ile yak›n
bir iflbirli¤i içindedir.

19. faaliyet y›l›n› tamamlayan Eureko Sigorta, uygulad›¤› etkin pazarlama politikalar›, h›zl› ve kaliteli hizmet sunum
kabiliyeti ve etik de¤erlere ba¤l›l›¤› ile seçkinleflen; ülkemizin en zor ekonomik konjonktürlerinde dahi, istikrarl› ve
sürdürülebilir bir performans gösteren bir kurumdur.
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4. Faaliyet Dönemine ‹liflkin Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n De¤erlendirmesi

Ergun Özen
Yönetim Kurulu Baflkan›
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De¤erli Hissedarlar›m›z,

Geçti¤imiz y›l› Eureko Sigorta aç›s›ndan de¤erlendirmeden önce, yaflanan ekonomik geliflmelerden k›saca bahsetmek
isterim. Dünya ekonomisinin 1930 Buhran›’ndan bu yana yaflad›¤› en ciddi finansal flok olarak de¤erlendirilen küresel
mali kriz özellikle 2008 y›l›n›n son dönemine damgas›n› vurdu. Dünyan›n önde gelen finans kurulufllar›n›n iflas›na
kadar giden bir sürece neden olan mali kriz, baflta otomotiv sektörü olmak üzere reel ekonominin bir çok sektörünü
de global çapta tehdit edecek bir boyuta ulaflm›fl bulunmaktad›r.

2007 y›l› son çeyre¤inden itibaren, ABD konut sektörü ve paralelinde kredi piyasas›nda yaflanan sorunlar›n global
büyüme ivmesi üzerinde kal›c› etkisi öne ç›km›fl bulunmaktad›r. Al›nan tüm önlemlere karfl›n sürecin 2010 y›l›na kadar
azalan ivme ile de olsa devam etme olas›l›¤› yüksektir. 2007 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren devam eden finansal
krizin reel ekonomilere etkisi özellikle 2008’in ikinci yar›s›nda net bir flekilde ortaya ç›karken dünya ekonomisi 2009
y›l›na, küresel çapta bir durgunlukla girecektir. Son gelen veriler ve tahminler ekonomilerdeki yavafllama sürecinin
2009 y›l›n›n önemli k›sm›n› da kapsayacak flekilde devam edece¤ini göstermektedir.

Ülkemizde özellikle 2008 y›l›n›n son çeyre¤inde kendini hissettiren global ve ulusal piyasalardaki dalgalanmalar
sektörde geçti¤imiz senelere göre daha düflük büyüme oranlar› yaflanmas›na sebep oldu.

Hayat - d›fl› sigorta sektörü %6,3 büyüme oran› ile seneyi enflasyonun alt›nda bir de¤erle reel olarak küçülerek
kapatt›. Ekonomik s›k›nt› sonucu ortaya ç›kan durgunluk etkisini a¤›rl›kl› olarak kasko ve mühendislik branfllar›nda
gösterdi. Ayr›ca kredi faizlerinde yaflanan art›fllar ile birlikte ev al›mlar›ndaki düflüfller yang›n branfl›nda büyüme
rakamlar›n›n beklenenin alt›nda gerçekleflmesine neden oldu. Geçti¤imiz y›l sektör için oldukça zor bir y›l olurken
Eureko Sigorta aç›s›ndan büyüme ve geliflimin sürdü¤ü bir y›l oldu. Hayat - d›fl› sigorta sektörü 2008 y›l›n› %6,3
büyüme ve 10.204 milyon YTL’lik bir prim üretimi ile kapat›rken Eureko Sigorta seneyi %15,2 büyüme ve 478.5 milyon
YTL prim üretimi ile tamamlad›.

Sektörde yabanc› flirketlerin sat›n almalar› ve birleflmeler 2007 y›l› kadar çok olmasa da 2008 y›l›nda da devam etti.
Sektöre olan güvenin bir göstergesi olan bu sat›n almalar ve birleflmeler sektörün gelecek vaat etti¤ini göstermesi
aç›s›ndan da önemlidir.

Sürdürülebilir ve karl› büyüme stratejimizin bir parças› olan müflteri odakl›l›k politikam›z› kurum kültürümüzün bir
parças› haline getirdik. Bankam›z ile yakalad›¤›m›z sinerjik iflbirli¤inin sonucunda y›llard›r devam ettirdi¤imiz banka
sigortac›l›¤›nda liderli¤imizi devam ettirirken acente da¤›t›m kanal›nda acente say›m›z› bir önceki seneye göre iki
kat›na yak›n art›rd›k. Alternatif da¤›t›m kanallar›nda baflta Garanti Bankas› ATM’lerinden yapt›¤›m›z sigorta ürünü
sat›fl›m›z olmak üzere sektörde pek çok ilke imza att›k. Sektörde bugüne kadar olmayan, müflterilerimizin ihtiyaçlar›na
uygun yenilikçi ürünleri müflterilerimizin hizmetine sunduk.

Küresel krizin derinleflti¤i büyümelerin h›z kesti¤i 2008 y›l›nda da müflteri odakl› yaklafl›m›m›z ile ataca¤›m›z her
yenilikçi ad›m›n bizi di¤er sigorta flirketlerinden farkl› k›laca¤› ve öne ç›karaca¤›n›n bilinci ile hareket etmeye devam
ettik. Pazar pay›m›zdaki art›flta bunu do¤rular niteliktedir.

2008 y›l›, günümüz dünyas›n›n flirketler için en büyük gerekliliklerinden biri haline gelen “çeviklik”in piyasadaki
belirsizlik ortam›nda çok daha büyük önem kazand›¤› bir y›l olarak geçerken sektördeki ilk on flirket aras›nda en h›zl›
büyüyen flirket olma baflar›s›n› gösteren Eureko Sigorta kendini günün gereklerine göre yenileyebilen, müflteri
ihtiyaçlar›n› do¤ru analiz eden, da¤›t›m kanal›na uygun ürün yap›s›na sahip, teminat içeri¤i zengin ürün ve hizmetleri
piyasan›n hizmetine sunan, kolay anlafl›l›r, kolay sat›l›r, uygun primli, inovatif ürünleri yaratan, iyi ve kaliteli hizmet
veren bir flirket olarak sektör liderli¤ine giden yolda sa¤lam ad›mlarla yürümeye 2008 y›l›nda da devam ettik.

Sa¤lam ifl politikalar›, do¤ru öngörüleri, piyasa- sektör koflullar›na yüksek ve h›zl› uyum kabiliyeti ile sektörde ayr›cal›kl›
bir yere sahip olan Eureko Sigorta sektör için zorlu bir y›l olacak 2009 y›l›ndan da baflar› ile ç›kacakt›r.

Emin ad›mlarla hedefimize do¤ru yürürken önümüze ç›kabilecek engellere ra¤men, ortaklar›m›z, da¤›t›m kanallar›m›z,
müflterilerimiz ve çal›flanlar›m›z ile ortaklafla ve ayn› hedefe do¤ru yürüdü¤ümüz müddetçe güneflli günler bizi
bekliyor olacakt›r.

Sayg›lar›mla
Ergun Özen
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5. Faaliyet Dönemine ‹liflkin Genel Müdür’ün De¤erlendirmesi

Okan Utkueri
Genel Müdür



72008 FAAL‹YET RAPORU

Sigorta sektörü, 2006 y›l›ndan itibaren yo¤unlaflan yabanc› al›mlar›, yeni kanun ve yo¤un mevzuat düzenlemeleri ile bir
de¤iflim sürecine girdi. Bir yandan bu süreç devam ederken, di¤er yandan 2008 y›l›nda küresel krizin etkilerini hissetmeye
bafllad›k. Özellikle son iki çeyrekte kendini hissettiren global ve ulusal piyasalardaki dalgalanmalar sektörün 2008 y›l›n›
geçti¤imiz senelere göre daha düflük büyüme oranlar› ile kapamas›na ve reel anlamda küçülmesine sebep oldu.

Hayat-d›fl› branfllarda 2008 y›l›nda %6,3 gibi enflasyonun alt›nda bir büyüme oran› kaydedilirken 10.204 milyon YTL'lik
bir prim üretimi gerçeklefltirildi. Sektör reel anlamda küçülürken Eureko Sigorta olarak bütün ekonomik olumsuzluklar
ve dalgalanmalardan baflar› ile ç›kt›k ve sektörden 2,4 kat daha fazla büyüyerek seneyi %15,2 büyüme ve 478.5 milyon
YTL prim üretimi ile tamamlad›k.

Y›l boyunca her çeyrekte sektörün üzerinde büyüdük. ‹lk çeyrekte %17,2 büyürken sektör %13,4, ikinci çeyrek ba¤›ms›z
büyüme rakamlar›nda sektörün büyüme oran› %9,5 iken %11,4, üçüncü çeyrek ba¤›ms›z büyüme rakamlar›nda sektörün
%3,8'lik büyüme oran›na karfl›l›k %23,5 ve y›l›n ba¤›ms›z 4. çeyre¤inde ise sektör %1,6 oran›nda küçülürken Eureko Sigorta
olarak biz %11,5 oran›nda büyüdük.

Bu dönemde elbette teknik karl›l›klar sigorta flirketleri için çok daha önemli hale geldi. fiirketlerin rekabette fiyat› öncelikli
araç olarak kullanmaktan vazgeçip, ürün ve hizmet kalitesini ön plana ç›karmaya bafllamalar› art›k kaç›n›lmaz oldu. K›sa
vadeli, geçici ve günü kurtaran uygulamalar yerine, orta-uzun vadeli, detay ifl plan› ve stratejilere dayal›, sürdürülebilir ve
sa¤l›kl› büyümeyi sa¤layacak politikalar üretilmesinin gereklili¤i bir kez daha ortaya ç›kt›.

Geçti¤imiz y›llarda oldu¤u gibi 2008 y›l›nda da büyümenin sürdürülebilir ve karl› olmas› gerekti¤i bilinci ile hareket ettik.
2008 y›l›n› 63,9 milyon YTL teknik kar ile kapatarak %13,4 seviyelerinde teknik karl›l›k oran› ederken vergi öncesi kar›m›z
ise SFRS'ye göre de¤erlendirdi¤imizde bir önceki y›la göre %70 artarak 72,3 milyon YTL oldu.

fiirketimizin büyüme temposunun yan› s›ra, teknik karl›l›k rakamlar›ndaki baflar›l› performans›m›z›n da aynen devam ediyor
olmas›, bu pazar pay› art›fl›n› daha da anlaml› k›lmaktad›r.

Sat›fllar›n› banka kanal› baflta olmak üzere, acente, broker ve alternatif da¤›t›m kanallar› üzerinden gerçeklefltiren flirketimiz
2008 y›l›nda, sat›fllar›n›n %51'ini banka kanal› %36's›n› acenteleri, %10'unu brokerlar %3’ünü ise direkt ifller vas›tas›yla
gerçeklefltirdi. Bunun yan›nda alternatif da¤›t›m kanallar›nda sektörün en etkin flirketi olmaya 2008 y›l›nda da devam ettik.

Banka sigortac›l›¤›nda y›llard›r devam eden liderli¤imizi bu senede devam ettirerek rakiplerimiz ile olan pazar pay› fark›n›
daha da açt›k. Garanti Bankas› ve Do¤ufl Grubu flirketleri ile olan sinerjik iflbirli¤i artarak devam etti. Garanti Bankas› ve
Do¤ufl Grubu flirketlerinden 341 milyon YTL üretim gerçeklefltirdik.

Pazardaki hedeflerine ulaflmak için sektördeki üretimin a¤›rl›kl› olarak yap›ld›¤› da¤›t›m kanal› olan acente kanal›na da
odaklan›lmas› gerekti¤ini bilerek bu do¤rultuda 2008 y›l›nda acente say›s›n› neredeyse iki kat›na ç›kararak 231 adete
ulaflt›rd›k. Acentelerimizin ifllerini daha kolay yönetmesi ve performanslar›n› sürekli takip edebilmeleri için acente web-
portal› projesi KOKP‹T'i hayata geçirdik.

Ça¤r› Merkezi kapasite art›rma çal›flmalar› do¤rultusunda ça¤r› merkezi müflteri hizmetleri çal›flan› say›m›z› 2 kat art›rarak
56'ya ç›kard›k. Bu kapasite art›fl›, gelen ça¤r›lar› çok daha h›zl› bir flekilde yan›tlamam›z› sa¤larken, bir yandan da 2009
y›l›nda 600.000 outbound arama yapmam›za imkan sa¤layacakt›r.

Da¤›t›m kanal› çeflitlili¤ini art›rarak müflterilerimize farkl› kanallardan hizmet verebilmek için Eureko Sigorta ‹nternet
fiubesini hizmete açt›k.

2008 y›l›nda Türkiye'yi ATM'den sigorta sat›fl› ile tan›flt›rd›k. 2008 y›l› boyunca ATM ve internetten kesti¤imiz poliçelerin
adeti 80.000 e ulafl›rken toplam üretimimizin %1'ine denk düflen 2.7 milyon YTL’lik prim üretimini de bu kanallardan
gerçeklefltirdik. Eureko Sigorta ve Garanti Bankas› telemarketing ekiplerinin inbound ve outbound sat›fllar›n›n toplam› ise
24 milyon YTL'ye ulaflt›.
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Sektörde ikinci s›rada oldu¤umuz ferdi kaza sigortalar› alan›nda, özellikle banka kanal›yla yapt›¤›m›z çok baflar›l› çal›flmalar
2008 y›l›nda da büyük ilgi uyand›rd›. Müflterilerimize ATM cihazlar› üzerinden sat›fl›n› yapt›¤›m›z ilk ürün Çantam Garantide
poliçeleri oldu. 60.000'in üzerindeki müflterimiz ATM'den Çantam Garantide poliçesi sat›n ald›.

Genifl ürün yelpazemize müflterilerimizin acil sa¤l›k ihtiyaçlar›n› çok düflük primlerle karfl›layabilecekleri Acil Tedavi Sigortas›n›
ekleyerek her kesime göre bir sigorta ürünü oldu¤unu, asl›nda sigortan›n hiç de öyle san›ld›¤› gibi pahal› bir ürün olmad›¤›n›
bir kez daha ispatlad›k.

Hemen ard›ndan da ferdi kaza poliçeleri gibi acil tedavi poliçelerinin de ATM'lerden sat›n al›nmas› imkân› sa¤lam›fl olmam›z
bizim için ayr› bir mutluluk kayna¤›d›r. Sektörde alternatif da¤›t›m kanallar›ndaki inovatif yaklafl›m›m›z ve liderli¤imiz
önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir.

Eureko Sigorta olarak en önemli rekabet avantaj›m›z yeni ve farkl› çözüm önerilerini ortaya koyacak ekibe, flirket iklimine
ve teknolojiye sahip olmam›zd›r. Müflterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için 2008 y›l›nda da çal›flmalar›m›z durmaks›z›n
devam etti. Sadece satarken de¤il ihtiyaç duyulan her an müflterilerimizin yan›nday›z. Müflterilerimizin hayat›n› kolaylaflt›racak
sigorta çözümlerini haz›rlamak ve sunmak için çal›flmalar›m›za 2008 y›l›nda da devam ettik. Müflterilerimizin ihtiyac› olan
ürünleri ç›kar›rken ço¤u zaman sektördeki ilklere de imza atmaktay›z. Türk sigorta sektöründe gerçek anlamda ilk ve tek
kulland›¤›n kadar öde kasko ürününü 2008 y›l›n›n Nisan ay›nda biz oluflturduk. Kaskometre isimli bu ürünümüz büyük bir
ilgi toplad›.

Bunlar›n yan›nda Eureko B.V.'nin sigorta alan›ndaki uluslararas› tecrübesinden yararland›¤›m›z proje gruplar› önümüzdeki
dönemde piyasaya sunaca¤›m›z çok özel ürünlerin gelifltirilmesi noktas›nda önemli rol oynad›lar. Müflterilerimizin hayat›n›
kolaylaflt›racak gerek sigorta sektörü gerekse tüketicilerce çokça konuflulacak önümüzdeki dönemin flafl ürünlerini 2009
y›l› içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

2009'da yeni yat›r›mlar›n ve büyük projelerin ertelenmesi, kredilerin durma noktas›na gelmesi,  ihracattaki düflüfl ve özellikle
otomobil sat›fllar›n›n gerilemesi trendi devam ederse, sektör olarak hayat›m›z çok kolay olmayacakt›r.

Bizim flirket olarak önümüzdeki dönemden, beklenilen ekonomik durgunlu¤a ra¤men farkl› hedef ve beklentilerimiz var.
Biz en zor zamanlarda bile küçülmeye de¤il büyümeye odaklanan bir flirketiz. Korku ve endifle içinde de¤iliz, tam tersine
inançl› ve cesaretliyiz. Çünkü haz›rl›klar›m›z› iyi yapt›k. Kendimize, ortaklar›m›za ve da¤›t›m kanallar›m›za güveniyoruz.
Geçmiflteki baflar›lar›m›z gelece¤e çok daha büyük bir inanç ve cesaretle bakmam›z› sa¤l›yor. 2008'de yakalad›¤›m›z baflar›y›
önümüzdeki sene de sürdürmek düflüncesindeyiz. Bu süreçte, sektör yavafllarken biz büyümemizi aynen devam ettirerek,
pazar pay›m›z› art›rm›fl olaca¤›z. Sürdürülebilir büyümeyi gerçeklefltirmek ad›na, do¤ru ad›mlar atmak için ciddi haz›rl›klar
yapt›k, yap›yoruz.

Piyasalardaki belirsizlikleri elbetteki hiçbirimiz inkar edemeyiz ama flunu da unutmamam›z gerekir ki belirsizlikler içeren
piyasalar her zaman için tehditlerin yan›nda f›rsatlar› da bizlere sunmaktad›r. ‹flte bu noktada stratejik çeviklik çok büyük
önem arz etmektedir. Stratejik çeviklik flirketleri sektör liderli¤ine götürecek unsurlar›n içinde en önemlilerinden biridir.

‹flte tam da bu noktada, flirketimizin sahip oldu¤u potansiyel, güçlü ortakl›k yap›s›, da¤›t›m kanal› çeflitlili¤i, yenilikçi çal›flma
iklimi, farkl› çözümleri ve ürünleri, dinamik kadrosu ve teknolojik alt yap›s› ileriye çok daha büyük bir inanç ve cesaretle
bakmam›z› sa¤l›yor.

Sayg›lar›mla
Okan Utkueri
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6. Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlar›na ‹liflkin Özet Finansal Bilgiler

Eureko Sigorta %15,2’lik büyüme oran› ile 478,5 Milyon YTL prim üretimi gerçeklefltirmifl ve Pazar pay› % 4,9’a
ulaflm›flt›r.

Y›l içinde branfllar baz›nda elde edilen üretim rakamlar› flöyledir;

Üretimimizin % 23,5’ini Yang›n ve Do¤al Afetler, %1,7’sini Su Araçlar›, %4’ünü Nakliyat, %12’sini Kaza,%7’sini Kara
Araçlar› Sorumluluk, %24,4’ünü Kara Araçlar›, %1,4’ünü Hava Araçlar›, %5,4’ünü Hastal›k Sa¤l›k, %14,3’ünü Genel
Zararlar, %4,7’sini Genel Sorumluluk, %1,6’s›n› ise di¤er branfllar oluflturmaktad›r.

31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla 119 olan acente say›s›, 2008 y›l›nda bu yöndeki çal›flmalar›n bir sonucu olarak 231'e
ulaflm›flt›r. fiirket ayn› zamanda da¤›t›m kanal› olarak önceden fiirket'in kontrol gücünü elinde bulunduran Do¤ufl
Grubu banka ve flirketlerini kullanmaya devam etmektedir.

Yaz›lan prim

Finansal kay›plar

Yang›n ve do¤al afetler

Genel zararlar

Nakliyat

Su araçlar›

Kara araçlar› sorumluluk

Kara araçlar›

Genel sorumluluk

Kaza

Hava araçlar›

Hava araçlar› sorumluluk

Kredi

Hukuk

Hastal›k, sa¤l›k

478.515

2.883

112.612

68.542

18.986

8.137

33.829

117.108

22.454

58.579

6.569

86

2.330

613

25.779

2008 2007 ARTIfi

415.466

2.197

99.703

60.212

17.511

8.304

25.768

110.418

17.763

44.800

4.246

31

2.376

450

21.681

%15

%31

%13

%14

%8

%-2

%31

%6

%26

%31

%55

%175

%-2

%36

%19
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Üretim

Cari Varl›klar

Cari Olmayan Varl›klar

Yükümlülükler

Özsermaye

Varl›k Toplam›

Personel Say›s›

Teknik Kar

Yat›r›m Gelirleri

Yat›r›m Giderleri

Ola¤an D›fl› Gelir ve Giderler

Brüt Dönem Kar›

Net Dönem Kar›

478.515

460.302

23.380

280.287

203.395

483.682

502

63.895

49.174

-38.242

-2.506

72.321

57.649

2008 YILI 2007 YILI BÜYÜME

415.466

332.535

15.503

206.356

141.682

348.038

453

43.804

26.252

-34.891

7.286

42.452

31.042

%15

%38

%51

%36

%44

%39

%11

%46

%87

%10

%-134

%70

%86

(B‹N YTL)

Varl›klar

- Nakit ve Nakit Benzeri Varl›klar

- Finansal Varl›klar

- Esas Faaliyetlerden Alacaklar

- Di¤er Cari Varl›klar

- Cari Olmayan Varl›klar

Yükümlülükler

- Esas Faaliyetlerden Borçlar

- Sigortac›l›k Teknik Karfl›l›klar›

- Di¤er Yükümlülükler

483.682

210.163

71.863

145.739

32.537

23.380

280.287

43.511

200.219

36.557

2008 YILI 2007 YILI BÜYÜME

348.038

193.004

3.236

126.590

9.706

15.503

206.356

41.486

146.131

18.739

%39

%9

%2121

%15

%235

%51

%36

%5

%37

%95

(B‹N YTL)
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fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla aktif toplam›, 31 Aral›k 2007 ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda %39 oran›nda art›fl
göstermifl ve 483,6 Milyon YTL'ye ulaflm›flt›r.

fiirket varl›klar› a¤›rl›kl› olarak nakit ve nakit benzeri varl›klar, finansal varl›klar ile esas faaliyetlerden alacaklardan
oluflurken; fiirket'in yükümlülükleri a¤›rl›kl› olarak sigortac›l›k teknik karfl›l›klar› ile esas faaliyetlerden borçlardan
oluflmaktad›r.

Toplam aktifler içindeki pay› %43,5 olan nakit ve nakit benzeri varl›klar 31 Aral›k 2008 itibar›yla 210,1Milyon YTL
olup bir önceki sene ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda %8,9 oran›nda art›fl göstermifltir.

fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla esas faaliyetlerden alacaklar tutar› 145,7 Milyon YTL olup toplam aktiflere
oran› %30,1'dir.

fiirket'in teknik karfl›l›klar›; 140,4 Milyon YTL tutar›nda kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, 55,8 Milyon YTL tutar›nda
muallak tazminatlar karfl›l›¤›, 1,4 Milyon YTL tutar›nda devam eden riskler karfl›l›¤› ile 2,5 Milyon YTL tutar›nda
dengeleme karfl›l›¤›ndan oluflmaktad›r.

Teknik kar / yaz›lan prim

Vergi öncesi kar / Özkaynaklar

Vergi öncesi kar / Toplam aktifler

Prim / Toplam aktifler

Özkaynaklar / Toplam aktifler

%13,4

%35,6

%15,0

0,99

%42,1

2008 YILI 2007 YILI

%10,5

%30,0

%12,2

1,19

%40,7

ORANLAR

Özsermaye

Prim Üretimi

Net Prim Üretimi

Net Kazan›lm›fl Prim

Teknik Bölüme Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri

Net Gerçekleflen Hasarlar

Faaliyet Giderleri

Di¤er Karfl›l›klar

Di¤er Gelir/Gider

Teknik Kar

Yat›r›m Gelirleri

Yat›r›m Giderleri

Ola¤an D›fl› Gelir ve Giderler

Brüt Dönem Kar›

Net Dönem Kar›

Personel Say›s›

203.395

478.515

250.571

212.121

33.670

-119.411

-64.085

-2.508

4.108

63.895

49.174

-38.242

-2.506

72.321

57.649

502

2008 YILI 2007 YILI BÜYÜME

141.682

415.466

205.601

166.273

26.247

-92.733

-48.543

-1.954

-5.487

43.804

26.252

-34.891

7.286

42.452

31.042

453

%44

%15

%22

%28

%28

%29

%32

%28

%175

%46

%87

%10

%-134

%70

%86

%11

(B‹N YTL)
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31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›lda 43,8 Milyon YTL olan teknik bölüm dengesi %46 oran›nda artarak 31 Aral›k
2008 tarihinde sona eren y›lda 63,9 Milyon YTL'ye yükselmifltir. Vergi sonras› net dönem kar› önceki seneye göre
%86 art›flla 57,6 Milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Prim üretimindeki %15 oran›ndaki art›fl, teknik karl›l›k oran›n›n
yüksek olmas› ve yat›r›m gelirlerinde meydana gelen art›fl bu sonuçta en önemli nedenler olarak öne ç›kmaktad›r.

7. 2008 Y›l› ‹çerisinde Ana Sözleflmede Yap›lan De¤ifliklikler

2008 y›l› içerisinde ana sözleflmede yap›lan de¤ifliklik bulunmamaktad›r.

8. fiirketin Ortakl›k Yap›s›

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, fiirket'in ödenmifl sermayesi 60 Milyon YTL (altm›fl milyon YTL)'dir. Söz konusu sermaye
her biri nama yaz›l› ve 1 Yeni Kurufl de¤ere sahip 6.000.000.000 adet paya bölünmüfltür.

fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihlerindeki ödenmifl sermayesinin da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

* Galata Araflt›rma ve Yay›nc›l›k A.fi, 14-02-2008 tarihinde unvan de¤iflikli¤i yaparak Garanti Kültür A.fi. ad›n› alm›flt›r.
Bu de¤ifliklik haricinde 2008 y›l›nda, sermayenin %10'unu, %20'sini, %33’ünü veya %50'sini bulacak ya da aflacak
flekilde hisse edinimleri ile bir orta¤a ait hisselerin söz konusu oranlar› bulmas› veya bu oranlar›n alt›na düflmesi
sonucunu do¤uran hisse devirleri gerçekleflmemifltir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyaz bulunmamaktad›r.

Y›l içinde sermaye art›r›m› yap›lmam›flt›r.

9. fiirketin Yönetim Kurulu Baflkan›, Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard›mc›lar›n›n Sahip
Olduklar› Paylara ‹liflkin Aç›klamalar

fiirketin yönetim kurulu baflkan, üyeleri ile genel müdür ve yard›mc›lar›n›n sahip olduklar› pay bulunmamaktad›r.

EUREKO B.V.

T.GARANT‹ BANKASI A.fi.

GARANT‹  H‹ZMET YÖNET‹M‹ A.fi.

GARANT‹ KÜLTÜR A.fi. (*)

GARANT‹ B‹L‹fi‹M TEKNOLOJ‹S‹ VE T‹CARET A.fi.

GARANT‹ ÖDEME S‹STEMLER‹ A.fi.

TOPLAM

SERMAYE M‹KTARI ORAN

48.000.000,00

11.999.999,91

0,03

0,02

0,02

0,02

60.000.000,00

0,8000000000

0,1999999985

0,0000000005

0,0000000003

0,0000000003

0,0000000003

1,0000000000

PAY SAH‹PLER‹
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Erkek

Kad›n

Ö⁄REN‹M

‹lkokul

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

C‹NS‹YET DATA TOPLAM

Yafl Ortalamas›

Kifli Say›s›

Yafl Ortalamas›

Kifli Say›s›

Yafl Ortalamas›

Kifli Say›s›

Yafl Ortalamas›

Kifli Say›s›

Yafl Ortalamas›

Kifli Say›s›

Yafl Ortalamas›

Kifli Say›s›

Yafl Ortalamas›

Kifli Say›s›

Yafl Ortalamas›

Kifli Say›s›

Yafl Ortalamas›

Kifli Say›s›

38

1

32

21

29

21

31

154

32

18

29

22

27

78

28

168

33

19

‹STANBUL ANADOLU 1. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

‹STANBUL AVRUPA 1-2. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

‹STANBUL ANADOLU 2.BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

‹STANBUL AVRUPA 3. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

‹STANBUL AVRUPA 4-5. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

‹STANBUL AVRUPA 6. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

DO⁄U ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

AKDEN‹Z / ANTALYA

MARMARA / BURSA

‹Ç ANADOLU / ANKARA

ÇUKUROVA / ADANA

EGE-GÜNEY EGE / ‹ZM‹R

‹STANBUL ANADOLU ACENTE BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

‹STANBUL AVRUPA ACENTE BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

‹Ç ANADOLU ACENTE BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü/ANKARA

EGE ACENTE BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

BÖLGE MÜDÜRLÜKLER‹

K‹fi‹ SAYISIÖ⁄REN‹M DURUMU

‹lkokul

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Toplam

1

43

99

322

37

502

K‹fi‹ SAYISIC‹NS‹YET

Erkek

Kad›n

Toplam

211

287

502

YAfi ORT.C‹NS‹YET

Erkek

Kad›n

Genel Ortalama

29

29

29

10. Personel Say›s› ile Bölge Müdürlü¤ü, ‹rtibat Bürosu ve fiube Say›s›na, fiirketin Hizmet
Türü ve Faaliyet Konular›na ‹liflkin Aç›klamalar ve Bunlar Esas Al›narak fiirketin Sektördeki
Konumunun De¤erlendirilmesi

fiirketimiz 502 kiflilik kadrosu 4'ü acente bölge müdürlü¤ü olmak üzere toplam 16 tane bölge müdürlü¤ü ile
sigortal›lar›na hizmet sunmaktad›r.

Eureko Sigorta, Garanti Bankas›, Denizbank ve Türkiye Kat›l›m Finans Kurumu gibi da¤›t›m kanallar›n›n yan› s›ra yurt
çap›nda yayg›n 227 yetkili acente, 4 yetkisiz acente ve broker a¤› ile müflterilerine sigortac›l›k hizmet ve ürünleri
sunmaktad›r.
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fiirketin Fiili Faaliyet Konusu;

fiirket faaliyetlerini, Sigortac›l›k Kanunu ve bu kanuna dayan›larak Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan yay›nlanan di¤er
yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olup; sigortac›l›¤›n yang›n ve do¤al afetler, nakliyat, kaza,
makine-montaj, hukuksal koruma, karayolu motorlu araçlar mali sorumluluk, su araçlar› sorumluluk, hava araçlar›
sorumluluk, genel zararlar, genel sorumluluk, kaza, hava araçlar›, rayl› araçlar, kara araçlar›, su araçlar›, finansal
kay›plar, ferdi kaza, tar›m, sa¤l›k ve kredi branfllar›nda faaliyet göstermektedir. Eureko Sigorta, Türkiye'de banka
sigortac›l›¤›n› en verimli flekilde uygulayarak, bu alanda lider konumuna yerleflmifltir. Bireysel müflterilerin yan› s›ra,
ticari ve kurumsal müflteriler ile küçük ve orta ölçekli iflletmelere yönelik özellefltirilmifl ürün yelpazesi ile, tüketicilerin
de¤iflen gereksinimlerini karfl›layan, inovatif ve giriflimci bir yap› ile hizmet sunmaktad›r.

fiirket ayr›ca, 8 A¤ustos 2005 tarihinden itibaren, Hazine Müsteflarl›¤› ile imzalam›fl oldu¤u sözleflme çerçevesinde
Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu idarecisi s›fat›yla Kurum'un teknik ve operasyonel ifllerini yürütmektedir. ‹lgili mevzuat
gere¤i, Kurum idarecisi ile sözleflmenin befler y›ll›k sürelerle yenilenmesi öngörülmektedir.

*fiirketin Sektördeki Konumunun De¤erlendirilmesi;

2008 y›l›nda, 23 hayat ve emeklilik, 30 hayat d›fl›, 1 reasürans flirketi olmak üzere sektörde toplam 54 flirket faaliyet
göstermifltir. Sigorta sektörü ve di¤er tüm sektörler için 2008'de yaflanan en önemli olay, kuflkusuz y›l›n ikinci yar›s›ndan
itibaren yaflanan global ekonomik krize ba¤l› dalgalanmalar olmufltur. Bu dönemde, ekonomik büyümenin yavafllamas›na
ba¤l› olarak sektör prim üretimlerinin beklenenin alt›nda gerçekleflti¤i görülmektedir. Öte yandan, bu olumsuz
koflullara ra¤men, Eureko Sigorta pazar pay›n› art›rmay› baflararak, sektördeki konumunu güçlendirmeyi bilmifltir.

2008 y›l› sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, dönemi Hayat ve Hayat D›fl› toplam›nda 11.780 milyon YTL primle kapatan sektör,
2007 y›l›na göre Hayat D›fl› branfllarda %6,3, Hayat branfl›nda %18,4 ve toplamda ise %7,7 oran›nda bir büyümeyle
gerçeklefltirmifltir. Hayat D›fl› flirketlerin üretimi 10.204 milyon YTL görülmektedir. Yaflanan global ekonomik krizin
Türk sigorta sektörü üzerindeki etkilerini özellikle y›l›n son çeyre¤inde art›rmas›, toplam büyüme oran›n›n 2001
krizinden bu yana ilk defa enflasyonun alt›nda kalarak, sektörün 2008 y›l›nda reel olarak küçülmesine yol açm›flt›r.
Global ekonomik krizin etkilerinin hayat d›fl› branfllarda daha çok hissedildi¤i görülmektedir. Hayat d›fl› branfllarda,
2007 y›l›na oranla %6,3'lük art›fla ra¤men, %10,06 olarak aç›klanan enflasyon rakam› (TÜFE) da hesaba kat›ld›¤›nda
hayat d›fl› branfllar›n % 3,4 oran›nda küçüldü¤ü görülmüfltür.

Eureko Sigorta'n›n 2008 y›l› performans› incelendi¤inde, 478.5 milyon YTL prim üretimiyle sektörün 2,4 kat› kadar
bir büyüme oran› yakalayarak pazar pay›n› art›r›rken, yine sektörün en karl› flirketlerinden biri olmay› baflard›¤›
görülmektedir. Yaflanan olumsuz piyasa koflullar›na ra¤men, Eureko Sigorta sürdürülebilir ve karl› büyüme stratejisinin
›fl›¤›nda %15,2 oran›nda büyüyerek ilk on flirket aras›nda en h›zl› büyüyen flirket olarak dikkat çekmektedir. Eureko
Sigorta 2008 y›l›n› 63.9 milyon YTL teknik kar ile kapatarak, %13,4 seviyesinde teknik karl›l›k oran› elde etmifltir.
Karl›l›k anlam›nda baflka bir veri olan vergi öncesi kar›n, bir önceki y›la göre %70 artarak 72.3 milyon YTL'ye ulaflt›¤›
anlafl›lmaktad›r.

2008 y›l›nda elde edilen hayat d›fl› prim üretiminin %71,6 gibi çok önemli bir bölümü, önceki y›llarda da oldu¤u gibi,
acenteler taraf›ndan gerçeklefltirildi. Acente kanal›n› %11,7 ile banka, %10'la da broker kanal› izledi. Da¤›t›m kanal›
yap›s› sektörden biraz daha farkl› olan Eureko Sigorta toplam prim üretiminin %51'ini banka kanal› üzerinden,
%36'sini acente, %10'unu broker ve %2’sini de direkt ifller üzerinden gerçekleflmifltir.

2008 y›l›nda banka sigortac›l›¤›ndaki liderli¤ini devam ettiren Eureko Sigorta, 2009 y›l›nda uzman› oldu¤u bu alanda
liderli¤ini sürdürürken, da¤›t›m kanallar› anlam›nda geliflime aç›k oldu¤u noktalarda ise büyüme stratejisi do¤rultusunda
“farkl›laflarak” daha aktif ve baflar›l› bir performans sergilemeyi hedeflemektedir.



Hayat d›fl› branfllara bak›ld›¤›nda kuflkusuz ilk göze çarpan, sektör toplam prim üretiminin ortalama %30'unu oluflturan
kasko sigortalar›nda yaflanan s›f›r›n alt›nda büyüme oran› olmaktad›r. Enflasyon rakam› da hesaba kat›l›nca, 2008 y›l›nda
kasko sigortalar› prim üretiminin 2007 y›l›na göre reel olarak %15,86 oran›nda küçüldü¤ü anlafl›lmaktad›r. Bu küçülmenin
araç sat›fllar›ndaki %17'lik azalmaya paralel oldu¤u görülmektedir. fiirketler baz›nda de¤erlendirildi¤inde, ilk on flirket
aras›nda bir önceki y›la göre prim üretimini art›ran üç flirketten biri olarak, Eureko Sigorta'n›n s›ralamada bir basamak
yükseldi¤i ve 2008 y›l›n› sekizinci olarak tamamlad›¤› görülmektedir.

Önemli prim hacmine sahip bir baflka branfl olan trafik sigortalar›nda, sektör reel olarak %4,55 oran›nda büyüme
gerçeklefltirirken, Eureko Sigorta %20,28 oran›nda reel büyüme sa¤lamay› baflarm›flt›r.

%7,91 ile sektör ortalamas›n›n üzerinde büyüyen yang›n branfl› ise, reel anlamda %2,15 oran›nda küçülmüfltür. Yang›n
branfl› s›ralamas›nda alt›nc› olan Eureko Sigorta'n›n 2008 y›l›nda 100 milyon YTL üzerinde prim üreterek, reel olarak
%1,24 oran›nda büyüdü¤ü ve  pazar pay›n› art›rd›¤› görülmektedir.

Nakliyat branfl›nda, ilk üç çeyreklik dönemde, %15,78 oran›nda bir büyüme yakalamas›na ra¤men 4. çeyrekte krizin
de etkisiyle y›l sonunu %13,32 oran›nda büyümeyle kapad›¤› görülmektedir. Böylece nakliyat branfl› reel olarak %3,26
oran›nda büyüme kaydetmifltir. Eureko Sigorta'n›n sektör büyümesinin alt›nda kald›¤› tek branfl olan nakliyat branfl›nda
nominal olarak %5,07 büyüyerek beflincili¤ini korudu¤u görülmektedir.

Mühendislik branfl›nda, sektör %7,73 oran›nda reel küçülme gerçeklefltirmifltir. Bu branflta, Eureko Sigorta'n›n, %4,15
nominal büyüme, bir baflka deyiflle, %5,91 oran›nda reel bir küçülme ile sektörün biraz üzerinde büyümüfl ve pazar
pay›n› art›rarak ikincili¤e yükselmeyi baflarm›flt›r.

Sa¤l›k branfl›nda, sektör 2008 y›l›n› %1,14 oran›nda bir reel küçülmeyle tamamlam›flt›r. Büyüme anlam›nda, reel
olarak %8,84 gibi önemli bir oran yakalayan Eureko Sigorta'n›n bu branflta bir basamak yükselerek onikincili¤e
yerleflti¤i görülmektedir.

Sektörde her geçen y›l önemini art›ran ferdi kaza sigortalar›nda ise %6,18 oran›nda reel büyüme gerçeklefltirmifltir.
Eureko Sigorta'n›n en güçlü oldu¤u branfllardan biri olan ferdi kaza branfl›nda, %20,62'lik önemli bir reel büyüme
rakam› yakalam›flt›r.

Tar›m, krize ra¤men önemli büyüme kaydedilen branfllardan biri olarak dikkat çekmektedir. Sektör 2008 y›l›nda
%20,59 oran›nda reel büyüme gerçekleflmifltir. Eureko Sigorta ise bu branflta %308 reel büyüme oran›yla 4 basamak
yükselerek sekizincili¤e yerleflmifl, önemli bir s›çrama yapm›flt›r.

Eureko Sigorta'n›n 2008 y›l› genel performans› de¤erlendirildi¤inde, her f›rsatta dile getirilen sürdürülebilir ve karl›
büyüme stratejisi do¤rultusunda hareket etti¤i ve bunun için aksiyonlar ald›¤› görülmektedir. Bu durum, krizin
Türkiye'de hissedilmeye bafllad›¤› 2008 y›l› üçüncü ve dördüncü çeyrek ba¤›ms›z, nominal büyüme oranlar›na
bak›ld›¤›nda daha net anlafl›lmaktad›r. Üçüncü çeyrekte Eureko Sigorta %23,52 oran›nda ba¤›ms›z bir büyüme
gerçeklefltirirken, sektör ortalamas›n›n %4,13'te kald›¤›; ayn› flekilde dördüncü çeyrek de¤erlendirildi¤inde, sektörün
%-1,85'lik oran›na karfl›n, Eureko Sigorta'n›n %11,18 oran›nda bir büyüme gerçeklefltirdi¤i görülmektedir. Bu oranlar,
Eureko Sigorta'n›n büyüme stratejisine uygun aksiyonlar alma konusunda do¤ru ad›mlar att›¤›n› ve böylece farkl›laflmay›
baflard›¤›n› göstermektedir.

Eureko Sigorta, ana stratejisi olan sürdürülebilir ve karl› büyümeye ulaflmak ad›na dört elementten oluflan bir diyagram
yap›s› oluflturmufltur. Bu dört element da¤›t›m kanallar›, ürünler, müflteri odakl›l›k ve flirket içi insan kayna¤›ndan
oluflmaktad›r. Bu yap› çerçevesinde, lider olunan alanlardaki mevcut baflar›lar› daha da gelifltirmek ve yeni alanlarda
“farkl› ve yarat›c›” bir yaklafl›mla karl› ve sa¤l›kl› portföylere kavuflabilmek ana hedefler aras›nda yer almaktad›r.
Öte yandan, stratejide anahtar olarak konumlanan “inovasyon” olgusunu, sa¤l›kl› ve sürekli bir yap›da etkin flekilde
iflleyen bir süreç olarak, gerçek anlamda günlük hayat›n bir parças› haline getirmek hedeflenmifltir. Nitekim Eureko
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Sigorta 2008 y›l›nda hem büyüme oranlar›nda, hem de karl›l›kta sektörden daha h›zl› bir art›fl yakalam›fl, inovasyon
konusunda da çal›flanlar›n fikir ve önerileri rehberli¤inde yenilikçi projelere imza atm›flt›r.

Ekonomik durgunlu¤un 2009 y›l› boyunca, genel anlamda piyasalar› etkilemeye devam edece¤i düflünülmektedir.
Bu anlamda, 2008 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren bu durgunluktan etkilenerek y›l sonunda reel olarak küçülen
sigorta sektörünün 2009 y›l›n› da benzer sonuçlarla kapatmas› beklenmektedir. Bu noktada, mevcut koflullar›n
fark›nda olan, sürdürülebilir ve karl› büyüme stratejisi do¤rultusunda ne tür aksiyonlar almas› gerekti¤ini bilen Eureko
Sigorta, 2009'u bir kriz y›l›ndan çok, “f›rsat y›l›” olarak de¤erlendirmeyi daha do¤ru bulmaktad›r.

* 2007 y›l›nda yeni branfllar olmad›¤›ndan dolay› karfl›laflt›rmalar eski branfllara göre yap›lm›flt›r.

11. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle ‹lgili Olarak Araflt›rma Gelifltirme Uygulamalar›na ‹liflkin
Bilgiler

Eureko Sigorta'n›n ana stratejisi ve buna ba¤l› olarak belirlenen orta ve uzun vadeli hedeflerinin hepsi farkl› ve çevik
bir flirket olmay› gerektirmektedir. Bu özellikleri kazanabilmenin yolu ise inovasyonu kurum içi kültür haline
dönüfltürebilmekten geçmektedir. Eureko Sigorta sahip oldu¤u güçlü da¤›t›m kanallar›, genifl ürün yelpazesi,
müflterileri ve en önemlisi flirket içi insan kayna¤›yla inovasyonu kurum kültürünün merkezinde tutabilmek için
çal›flmaktad›r. Bu anlamda 2008 y›l› da Eureko Sigorta için verimli geçmifl, birçok yeni ürün ve uygulama hizmete
sunulmufltur. Eureko Sigorta'n›n y›l bafl›ndan sonuna kadar hayata geçirdi¤i yeni ürün ve uygulamalar›n öne ç›kanlar›
flu flekilde s›ralanabilir.

• Ocak  ay›nda  piyasaya sunulan Geleneksel Tar›m Sigortas› ürünüyle, genel flartlar çerçevesinde dolu, yang›n ve
f›rt›nan›n seraya verece¤i zararlar ile serada yetifltirilen ürünlerin miktar›nda meydana getirebilece¤i eksilme,
sigorta bedeli dahilinde teminat alt›na al›nm›flt›r.

• Eureko Sigorta’n›n inovatif yap›s› ve alternatif da¤›t›m kanallar›n› etkin kullanma stratejisinin bir sonucu olarak
fiubat ay›ndan itibaren Türkiye'de ilk defa ATM üzerinden poliçe sat›fl›na bafllanm›flt›r. Bu çal›flman›n sonucu olarak,
Temmuz ay›na kadar 60.000 adet Çantam Garantide poliçesi sat›lm›flt›r.

• Sürekli ilklere imza atan Eureko Sigorta'n›n yenilikçi imaj›yla özdeflleflen Kaskometre ürünü bir baflka deyiflle,
kaskoda kulland›kça öde konsepti Nisan ay› içerisinde hayata geçirilmifl ve lansman› yap›lm›flt›r. ‹kinci arac› olan
ve/veya arac›n› az kullanan kifliler için özel olarak haz›rlanan Kaskometre ürünü, sigortal›lar›n araçlar›na monte edilen
bir cihaz vas›tas› ile ayl›k kat edilen kilometre bilgisinin tespit edilerek, sigorta priminin bu kilometre bilgisine göre
al›nmas› esas›na göre tasarlanm›flt›r.

• Eureko Sigorta’n›n do¤ru zamanda, do¤ru müflteriye, do¤ru ürünü, do¤ru fiyattan sunma projesi kapsam›nda,
Kaskoda do¤ru fiyatlama yapmak amac›yla rate making çal›flmas›na Mart ay›nda start verilmifltir.

• Eureko'nun tüm flirketlerinden ve Eureko Merkezden�kat›l›mc›lar›n bilgilerini, deneyimlerini, yenilikçi fikirlerini
paylaflacaklar› ve tart›flacaklar›, Grup bünyesinde inovasyon alan›nda güç birli¤i ve sinerji yaratmas› amac›yla oluflturulan
Eureko ‹novasyon Merkezi “1Power” ad› alt›nda kurulan platform Eureko Sigorta’n›n koordinasyonu alt›nda Mart
ay›nda hizmete girmifltir.

• Eureko Sigorta, sigortan›n pahal› bir ürün olmad›¤› ve herkesin ihtiyaçlar›na uygun bir sigorta bulunabilece¤i
gerçe¤inden yola ç›karak, farkl› ihtiyaçlara yönelik farkl› ürünler tasarlamaktad›r. Bu do¤rultuda, Acil Tedavi Sigortas›
Temmuz ay›nda piyasaya sunulmufltur. Acil Tedavi Sigortas›, sigortal›n›n acil tedavi gerektirecek hallerde dahili ve
cerrahi yat›fl, oda-yemek ücretleri ve yo¤un bak›m masraflar›n› poliçe genel ve özel flartlar› ile belirtilen teminatlar
dahilinde karfl›layan bir sa¤l›k sigortas›d›r.
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• Sigortal›lara daha h›zl› ve kaliteli hizmet vermek amac›yla, T.C. kimlik numaras› olan tüm müflterilerin poliçe bilgileri
ve bas›m› yapabilece¤i, tahsilat bilgilerini görüntüleyebilece¤i, hasar bilgileri ve hasar dosyas› durumu ile ilgili her
türlü detaya ulafl›labilece¤i bir platform olarak tasarlanan Eureko Sigorta ‹nternet fiubesi, Eylül ay›nda hizmete
girmifltir. Bu uygulamayla, sigortal›lar ilgilendikleri ürünle ilgili sat›n alma talebi gerçeklefltirebilir, kiflisel bilgilerini
görüntüleyip, güncelleyebilir, görüfl, öneri ve flikayetlerini iletebilmektedirler.

• Eureko Sigorta'n›n pazara sundu¤u yeni ürünlerden Acil Tedavi Sigortas›n›n ATM üzerinden sat›fl›na Ekim ay›
içerisinde bafllanm›flt›r. Ayn› zamanda Garanti Bankas› Call Center üzerinden de sat›lan Acil Tedavi sigortalar›ndan
3 ayda 20.000 adet sat›lm›flt›r.

• Alternatif Da¤›t›m Kanallar›n›n öneminin her geçen gün artt›¤›n› bilen ve müflterilerine daha kaliteli hizmet verme
amac›nda olan Eureko Sigorta, Ekim ay›ndan itibaren Call Center ekibini büyütme karar› alm›flt›r. Bu kapsamda Ça¤r›
Merkezi Müflteri Hizmetleri çal›flan say›m›z 56 kifliye ç›kart›lm›flt›r.

• Eureko Sigorta Acentelerinin ifllerini daha iyi yönetmesi ve performanslar›n› sürekli  takip edebilmesi için acente
web-portal› projesini Kas›m ay› içerisinde hayata geçirmifltir. Bu portala, bir uça¤›n kumanda merkezi olan Kokpit
ismi verilmifltir. Sürekli gelifltirilecek bir bak›fl aç›s›na sahip olan Kokpit sayesinde, Eureko Sigorta Acenteleri, kendi
performanslar›n›n ayr›nt›lar›na, düzenlenen kampanya metin ve performanslar›na, ürün bilgileri ve mevzuat gibi
bilgilerin yer ald›¤› acente iflletimi ve gerekli bilgiler bölümüne ulaflabilmektedirler. Kokpit içerisindeki Müflteri Analizi
bölümü devreye girdi¤inde, Eureko Sigorta Acenteleri müflterilerini bir bütün olarak tan›yabilme imkan›na sahip
olacaklard›r. Bu bölümde acenteler, CRM, müflteri segmentasyonu, stratejik sat›fl ve pazarlama faaliyetlerini
uygulayabilmeleri için gerekli olan tüm bilgilere ulaflabileceklerdir.

Eureko Sigorta inovatif kimli¤iyle hedeflerine do¤ru emin ad›mlarla yürürken, her y›l daha etkili ve kaliteli hizmet
sunabilmek ad›na, sigorta sektörüne daha fazla yeni ürün ve uygulamayla katk›da bulunmaya devam edecektir.
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B. YÖNET‹ME VE KURUMSAL YÖNET‹M
UYGULAMALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

YÖNET‹M KURULU

Ergun Özen
Yönetim Kurulu Baflkan›

Gerard Van Olphen
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

Gökhan Erün
Üye

Coen Van Der Lubbe
Üye ve Genel Müdür Yard›mc›s›

ÜST YÖNET‹M

Mehmet Emin AlkanOkan Utkueri Coen Van Der Lubbe
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Cüneyt Sezgin
Üye

Joop Kanen
Üye

David Sanderse
Üye

Georgie Kotsalos
Üye

Okan Utkueri
Üye ve Genel Müdür

Gönül Alpay‹smet Güngör



Ad› Soyad›

Ergun ÖZEN

Gerard Van OLPHEN

Okan UTKUER‹

Gökhan ERÜN

Cüneyt SEZG‹N

Coen Van Der LUBBE

Joop KANEN

Georgie KOTSALOS

*David SANDERSE

Seyit Burak OKTAY

Mehmet Emin ALKAN

Gönül Saadet ALPAY

‹smet GÜNGÖR

Osman TURGUT

Erdo¤an YILMAZ

Ö¤renim Durumu
(Son Mezuniyet Bilgisi)

New York State University

Ekonomi Bölümü

State University Groningen

Ekonomi Enstitüsü

Marmara Üniversitesi

Bankac›l›k ve Sigortac›l›k (Yüksek Lisans)

Yeditepe Üniversitesi - MBA

‹stanbul Üniversitesi

‹ktisat Fakültesi - Doktora

Erasmus Üniversitesi

‹flletme Ekonomisi

Rotterdam School of Management

‹flletme Master Program›

Londra D›fl Ticaret Okulu

‹flletme-Ticaret Okulu

INSEAD, MBA

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

‹ktisat

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

‹ktisat

Marmara Üniversitesi

‹fl ‹daresi (Yüksek Lisans)

The Collage of Insurance

Finans ve Sigortac›l›k (Yüksek Lisans)

Marmara Üniversitesi

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Deneyim

22 Y›l

22 Y›l

19 Y›l

15 Y›l

24 Y›l

21 Y›l

40 Y›l

35 Y›l

20 Y›l

15 Y›l

21 Y›l

22 Y›l

23 Y›l

19 Y›l

15 Y›l

Görevi

Yönetim Kurulu Baflkan›

Yönetim Kurulu

Baflkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi ve

Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi ve

Genel Müdür Yard›mc›s›

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Teftifl Kurulu Baflkan›

Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür Yrd.

Denetçi

Denetçi

Görev
Süresi

07.05.2008

07.05.2011

07.05.2008

07.05.2011

07.05.2008

07.05.2011

07.05.2008

07.05.2011

07.05.2008

07.05.2011

07.05.2008

07.05.2011

07.05.2008

07.05.2011

07.05.2008

07.05.2011

20.11.2008

07.05.2011

01.12.2006

06.10.2006

18.09.2006

15.01.2007

07.05.2008

07.05.2009

07.05.2008

07.05.2009

* 20.11.2008 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda, Danny Van Der Eijk'in yerine yönetim kurulu üyeli¤ine David
Sanderse'nin atanmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

29 May›s 2008 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda al›nan karar uyar›nca, Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤›'na
Gerard Van Olphen atanm›flt›r.

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri ile hangi s›kl›kta toplanacaklar› fiirket ana sözleflmesinde belirtilmifltir. fiirket'in
ana sözleflmesine göre yönetim kurulu üyeleri TTK hükümleri çerçevesinde fiirket'in idaresinden sorumludur. fiirket'in
yönetim kurulu flirketin gündemine ba¤l› olarak toplanmaktad›r.

1. Üst Düzey Yöneticilere ‹liflkin Bilgiler
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ERGUN ÖZEN (Yönetim Kurulu Baflkan›)

New York State University Ekonomi Bölümü ve Harvard Business School Üst Düzey Yönetici Program› mezunu. Türkiye
Bankalar Birli¤i Baflkan Vekili. Garanti Teknoloji ve Garanti Ödeme Sistemleri Yönetim Kurulu Baflkan›; Garanti
Yat›r›m, Garanti Portföy, Garanti Bank International, Garanti Bank Moscow, Do¤al Hayat› Koruma Vakf›, ‹stanbul
Kültür Sanat Vakf›, Türk E¤itim Derne¤i ve TÜS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

GERARD VAN OLPHEN (Yönetim Kurulu Baflkan Vekili)

Sigortac›l›k ve finans alan›nda üstlendi¤i üst düzey görevlerin ard›ndan, 2002 y›l›nda Eureko Yönetim Kurulu üyesi
ve CFO olarak atand›. 2007 y›l›nda performans yönetimi ve inovasyon da dahil olmak üzere, Eureko’nun uluslararas›
stratejisi ile ilgili çal›flmalar›n sorumlulu¤unu üstlendi. Hemen ard›ndan 2008 y›l›nda yeniden CFO olarak ve 1 Ekim
2008 tarihi itibariyle de Yönetim Kurulu Baflkan Vekili olarak atand›.�Sorumlulu¤unda Polonya'daki�PZU flirketi de
yer almaktad›r. Say›n�Van Olphen, Eureko Sigorta’n›n da�içlerinde yer ald›¤› Eureko�Grup flirketlerinin denetiminden
sorumlu olup,�ayn› zamanda PZU Polonya’n›n Denetleme Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.�Bunlara ek
olarak Weekblad Pers Groep adl› flirketin denetleme kurulu üyesi olan Say›n van Olphen, ayr›ca Vangnet HBO’nun
da bir üyesidir.

OKAN UTKUER‹ (Üye)
Eureko Sigorta Genel Müdür

1968 y›l›nda Band›rma'da do¤an H.Okan Utkueri, lisans e¤itimini 1990 y›l›nda ODTÜ G›da Mühendisli¤i'nde tamamlad›.
Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi'nde Bankac›l›k ve Sigortac›l›k dal›nda ald›.

‹fl hayat›na 1990 y›l›nda T.C. Ziraat Bankas› A.fi.'de bafllayan Utkueri, burada Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Okulu'nu
tamamlad›. Tam Sigorta'daki k›sa çal›flma döneminden sonra, Münih Re bünyesinde 1992-1993 dönemi Alois Alzheimer
burs program›na devam etti. Hür Sigorta A.fi.'de çeflitli kademelerde görev ald› ve Aral›k 1999 - Mart 2004 aras›nda
flirketin Genel Müdürü olarak görev ald›. 2004-2006 y›llar› aras›nda Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i
Genel Sekreter Yard›mc›s› olarak görev yapan Utkueri, 15 Mart 2006 tarihinde Genel Müdür Yard›mc›s› olarak Eureko
Sigorta bünyesine kat›ld›.

H.Okan Utkueri, 1 Eylül 2006 tarihinde atand›¤› Eureko Sigorta A.fi. Genel Müdür görevini devam ettirmektedir.

GEORGIE KOTSALOS (Üye)

Londra D›fl Ticaret Okulu – ‹flletme / Ticaret Bölümü mezunu olan Georgios Katsalos, çal›flma hayat›na 1974 y›l›nda
Toplis&Harding Ekspertizli¤i’nde Müfettifl olarak bafllam›flt›r. The Interamerican Intertrust Group’da 1976’da bafllad›¤›
görevine 1980 itibariyle Genel Müdür Yard›mc›s› olarak devam etmifltir. Sonra s›ras›yla; 1984-1993 y›llar› aras›nda
Assicurazioni GENERALI’de Genel Müdür Yard›mc›s›, 1996-2004 y›llar› aras›nda Phoenix Credit Insurance’da CEO
olarak görev yapm›flt›r. 2004 y›l›nda Interamerican Group’ta CEO olarak bafllad›¤› görevine halen devam etmektedir.

JOOP KANEN (Üye)

Rotterdam School of Management, ‹flletme Master Program› mezunu olan Joop Kanen çal›flma hayat›na 1969’da
AMRO Bank’ta bafllam›flt›r. Daha sonra s›ras›yla Plemi B.V., International Collection Services B.V., Rabobank Group,
Interpolis Group’ta çal›flm›flt›r. Haziran 2006’da bafllad›¤› Eureko Group Banka Da¤›t›m Kanal› Yönetim Kurulu Baflkan›
görevine halen devam etmektedir.
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DAVID SANDERSE (Üye)

INSEAD-MBA mezunu olan David Sanderse, ifl hayat›na 1990 y›l›nda Shell Group’ta bafllam›flt›r. 1997-2002 y›llar›
aras›nda McKinsey & Company firmas›nda dan›flmanl›k görevi yapm›flt›r. Eureko/Achmea Holding’te 2002 y›l›nda
bafllad›¤› görevine, halen Europe Division Genel Müdürü olarak devam etmektedir.

COEN VAN DER LUBBE (Üye)
Eureko Sigorta Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›

1962 y›l›nda Den Haag - Hollanda'da do¤an Coen Van Der Lubbe, lisans e¤itimini 1988 y›l›nda Erasmus Üniversitesi
‹flletme Ekonomisi dal›nda tamamlad›. Ayn› üniversitede lisans e¤itimini yapt›.

‹fl yaflam›na 1988 y›l›nda Moret Ernst & Young'da Denetim Tak›m Lideri olarak bafllayan Lubbe, 1993 y›l›nda girdi¤i
Rabobank'ta, Fon Yönetimi ve Türev Operasyonlar Birimi Müdürlü¤ü'ne kadar yükseldikten sonra s›ras›yla Lüksemburg
Kurumsal Hizmetler Direktörler Kurulu Baflkanl›¤›, Rabobank Sarasin Europe Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤›,
fiekerbank Finans ve Risk Yönetimi Direktörlü¤ü ve Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevlerinde bulunmufltur.

26 Haziran 2007 tarihinden itibaren Eureko Sigorta Mali ‹fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini sürdüren
Lubbe, ayn› zamanda Yönetim Kurulu Üyesidir.

GÖKHAN ERÜN (Üye)

1968 y›l›nda do¤du. ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleflme Bölümü ve Yeditepe Üniversitesi ‹flletme
Bölümü (MBA) mezunu. Garanti Emeklilik ve Hayat'ta Genel Müdür olarak görev yapt›. Eureko Sigorta ve Garanti
Emeklilik ve Hayat'ta Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

CÜNEYT SEZG‹N (Üye)

1961 y›l›nda do¤du. Ortado¤u Teknik Üniversitesi, ‹flletme Bölümü, Western Michigan University, ‹fl ‹daresi (MBA)
ve ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi doktora mezunu. Çeflitli özel sektör bankalar›nda yöneticilik yapt›. Global
Association of Risk Professionals Türkiye Bölge Yöneticisi, Risk Yöneticileri Derne¤i Baflkan›'d›r. Ayn› zamanda Eureko
Sigorta, Garanti Emeklilik ve Hayat, Garanti Factoring ve Garanti Leasing flirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeli¤ini
sürdürmektedir.

Gönül ALPAY
Eureko Sigorta Sat›fl ve Pazarlama Genel Müdür Yard›mc›s›

Marmara Üniversitesi ‹flletme Bölümü'nden mezun olan Gönül Alpay, ifl hayat›na 1987 y›l›nda T.Garanti Bankas› A.fi.
D›fl ‹fllemler Müdürlü¤ü'nde bafllad›. Yüksek Lisans e¤itimini, yine ayn› üniversitenin Ça¤dafl ‹flletmecilik bölümünü
(Contemporary Business Management) 1991 y›l›nda ifl hayat›na bafllad›ktan sonra bitirdi. 1990-1992 y›llar› aras›nda
Saudi American Bank'ta ihracat, ithalat, krediler de çal›flt›. 1992 y›l› Eylül ay›nda T.Garanti Bankas› Ticari ve Kurumsal
Pazarlama Biriminde çal›flmaya bafllad› ve sonras›nda s›ras›yla Levent, Maslak flubelerinde Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
olarak çal›flt›. 1995 y›l›nda flube müdürü olarak T.Garanti Bankas› Dalyan flubesine atand›. Dalyan, Erenköy, R›ht›m
Kad›köy flubelerinde flube müdürlü¤ü ve Avrupa 1. Bireysel Bölge Pazarlama Müdürlü¤ü görevlerinde bulundu. Eylül
2006 tarihinden itibaren Eureko Sigorta A.fi. Sat›fl ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görevini
sürdürmektedir.
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Mehmet Emin ALKAN
Eureko Sigorta Teknik Genel Müdür Yard›mc›s›

Ortado¤u Teknik Üniversitesi ‹ktisat Bölümü'nden mezun olan Mehmet Emin Alkan, ifl hayat›na 1988 y›l›nda T.‹fl
Bankas›'nda Kambiyo Bölümü'nde memur olarak bafllad›.

1989 y›l›nda Garanti Bankas› Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›'na Müfettifl Yard›mc›s› olarak geçti.1996 y›l›na kadar Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›'nda çeflitli kademelerde görev yapt›. 1997 y›l›ndan itibaren s›ras›yla Taksim, Maslak, Bankalar
Caddesi, Ça¤layan fiube Müdürlü¤ünü yürüten Alkan, 2003 y›l›ndan itibaren Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›'nda Teftifl Kurulu
Baflkan Yard›mc›l›¤› ve Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› görevlerini yürüttü. Alkan Ekim 2006 tarihinde Eureko Sigorta A.fi.
Yönetim Destek’ten sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak bafllad›¤› görevini, 2009 Ocak ay›ndan itibaren Teknik'ten
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak sürdürmektedir.

‹smet GÜNGÖR
Eureko Sigorta Acente / Broker / DASK Genel Müdür Yard›mc›s›

1965 y›l›nda do¤an ‹smet Güngör lisans e¤itimini ‹TÜ Denizcilik Yüksekokulu'nda tamamlad›ktan sonra, Amerika'da
Finans ve Sigortac›l›k alan›nda yüksek lisans e¤itimi ald›.

Çal›flma hayat›na 1986 y›l›nda Cerrahgil Denizcilik'te bafllayan Güngör, sigortac›l›k kariyerine 1994 y›l›nda Ray Sigorta
A.fi.'de bafllad›. 2000-2006 y›llar› aras›nda Ray Sigorta A.fi.'de Pazarlama, Acenteler, IT, ‹statistik, ‹fl Gelifltirme ve
Bölgelerin E¤itim ve Koordinasyonu fonksiyonlar›ndan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görev yapt›ktan sonra
15.01.2007 tarihinde DASK ve Acente & Broker Biriminden sorumlu Genel Müdür Yard›mc› olarak Eureko Sigorta
bünyesine kat›ld›.

2. Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri

Seyit Burak Oktay

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹ktisat bölümü mezunu olan Seyit Burak Oktay, ifl hayat›na 1994 y›l›nda Türk Hava
Yollar›nda bafllad›. 1996 y›l›nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak çal›flmaya bafllad›¤› Garanti Bankas›’nda, son olarak 2004-
2006 y›llar› aras›nda ‹nceleme Müfettifli-1 olarak görev yapt›. Seyit Burak Oktay, 2006 Aral›k ay›ndan beri Eureko
Sigorta’da Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› görevini sürdürmektedir.

Erdo¤an Y›lmaz

1969 do¤umlu olan Erdo¤an Y›lmaz, Ankara Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler bölümü mezunudur. 1994 y›l›nda,
Garanti Bankas›’nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak bafllad›¤› görevine, Ekim 2006 itibariyle ‹ç Kontrol Merkezi Birim
Müdürü olarak devam etmektedir.

Osman Turgut

1969 do¤umlu olan Osman Turgut, Marmara Üniversitesi ‹ktisat Bölümü mezunudur. 1990 y›l›nda, Garanti Bankas›’nda
Müfettifl Yard›mc›s› olarak bafllad›¤› görevine, Ekim 2006 itibariyle Teftifl Kurulu Baflkan› olarak devam etmektedir.



3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi ‹çinde Yap›lan Toplant›lara Kat›l›mlar›
Hakk›nda Bilgiler

2008 y›l› içinde 17 adet Yönetim Kurulu toplant›s› gerçeklefltirilmifl olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin toplant›lara
kat›l›m›n› gösterir tablo afla¤›dad›r.

Toplant›
Tarihi

Toplant›
No.

Sait
Ergun
Özen

Gökhan
Erün

Muammer
Cüneyt
Sezgin

Hasan
Okan

Utkueri

Gerard
Van

Olphen

Coen
Van Der
Lubbe

Georgie
Kotsalos

Danny
Van Der

Eijk
Joop

Kanen

*
David

Sanderse

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.02.2008

13.02.2008

13.02.2008

13.02.2008

29.05.2008

29.05.2008

29.05.2008

31.07.2008

31.07.2008

31.07.2008

20.11.2008

20.11.2008

20.11.2008

20.11.2008

20.11.2008

20.11.2008

20.11.2008

2008 y›l› içinde;
* 20.11.2008 tarihinde Sn. Danny Van Eijk yerine Sn. David Sanderse atanm›flt›r.

24 EUREKO S‹GORTA



252008 FAAL‹YET RAPORU

4. Yönetim Kuruluna Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu

De¤erli Hissedarlar›m›z,

19. çal›flma y›l›n› tamamlayan flirketimizin 2008 y›l› bilançosu ve gelir tablosunu tetkiklerinize sunar, hepinizi sayg›yla
selamlar›z.

fiirketimiz 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre piyasa h›z›n›n üzerinde, %15,2’lik bir büyüme oran› ile prim üretimini
478.5 Milyon YTL olarak gerçeklefltirmifltir. Buna göre pazar pay› %4,9'a ulaflm›flt›r.

fiirketimizin Sigortac›l›k Kanunu gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe
Standartlar› (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› ve Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan muhasebe ve finansal
raporlama esaslar›na iliflkin yay›mlanan yönetmelik aç›klama ve genelgelerine uygun olarak haz›rlanan finansal
tablolar›na göre;

Teknik Bölüm Dengesi %46 artarak 63,9 Milyon YTL, Yat›r›m Gelirlerimiz 49,1 Milyon YTL, vergi öncesi kar %70 art›fl
ile 72,3 Milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Brüt kardan 14,6 Milyon YTL vergi karfl›l›¤› düflüldü¤ünde vergi sonras›
kar 57,6 Milyon YTL olarak gerçekleflmifltir.

Yukar›da faaliyetlerini özet olarak sundu¤umuz flirketimizin V.U.K'na göre 2008 y›l› kar›ndan vergi karfl›l›¤›n›n ve
T.T. Kanunu’nun 466. maddesi gere¤ince %5 oran›nda Kanuni ‹htiyatlar›n ayr›lmas›ndan sonra kalan bakiyenin
Fevkalade ‹htiyatlara ayr›lmas›n› onaylar›n›za arz ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla,
YÖNET‹M KURULU

Üretim

Cari Varl›klar

Cari Olmayan Varl›klar

Yükümlülükler

Özsermaye

Varl›k Toplam›

Personel Say›s›

Teknik Kar

Yat›r›m Gelirleri

Yat›r›m Giderleri

Ola¤an D›fl› Gelir ve Giderler

Brüt Dönem Kar›

Net Dönem Kar›

478.515

460.302

23.380

280.287

203.395

483.682

502

63.895

49.174

-38.242

-2.506

72.321

57.649

2008 YILI 2007 YILI BÜYÜME

415.466

332.535

15.503

206.356

141.682

348.038

453

43.804

26.252

-34.891

7.286

42.452

31.042

%15

%38

%51

%36

%44

%39

%11

%46

%87

%10

%-134

%70

%86

(B‹N YTL)



5. ‹nsan Kaynaklar› Uygulamalar›na ‹liflkin Bilgiler

fiirket baflar›s›n›n temelinde nitelikli, motive ve geliflime aç›k insan kayna¤› oldu¤una inanan Eureko Sigorta,
strateji ve taktiklerini bu yönde oluflturmufl; çal›flanlar›n›n yetkinli¤ini ve performans›n› yükseltmek için ça¤dafl
insan kaynaklar› uygulamalar›n› 2008 y›l›nda da devam ettirmifltir.

2008 y›l› sonu itibariyle çal›flan say›s› 502 kifli olup, %91 üniversite mezunudur. Çal›flanlar›n %40'› Bölge
Müdürlüklerinde %60'› Genel Müdürlükte görev yapmaktad›r. Çal›flanlar›m›z›n yafl ortalamas› yönetim
kadrosu dahil olmak üzere 29'dur. 2007 y›l›nda %20 olan turnover oran› (istenmeyen) 2008 y›l›nda %12 oran›na
düflürülmüfltür. Bu oranda 2008 y›l›nda yap›lan yeni ‹K uygulamalar›n›n önemli etkisi olmufltur.

fiirketimizin ve çal›flanlar›m›z›n gelece¤ine ›fl›k tutmak amac› ile “Hay Projesi” nin son faz› olan Kariyer Yönetim
Sistemi tamamlanm›flt›r. Bu sistem ile flirket içi atama ve terfi süreçlerinin fleffafl›¤›n› sa¤lamak, flirket içi yetenek
yönetimini gerçeklefltirmek, kritik pozisyonlar› belirleyip, bu pozisyonlar›n yedekleme planlar›n› oluflturmak ve
uluslararas› kariyer f›rsatlar›n› içeren bir altyap› oluflturarak sektörün en tercih edilen flirketi olunmas› hedeflenmifltir.

Kariyer Yönetim Sistemi, 5 ad›mdan oluflan bir projeyle oluflturulmufltur. Projenin ilk ad›m›nda flirketimiz yöneticileriyle
bir araya gelerek, workshoplar düzenlenmifl ve her pozisyon için ifl de¤erlemesi yap›lm›flt›r. ‹fl de¤erlendirme sonuçlar›na
göre yap›lan ifller gruplanm›fl ve ifl aileleri oluflturulmufltur. 2009 y›l› itibari ile Kariyer Yönetim Sistemi'nin çal›flanlar
ile iletiflim sürecine geçilmesi planlanmaktad›r.

Çal›flanlar›m›z›n sürekli geliflimi en önemli ‹K politikalar›m›zdan biri olmaya devam etmifl, bu çerçevede düzenli e¤itim
faaliyetleri sürdürülmüfltür. E¤itim ve gelifltirme faaliyetlerinde ortalama 7,4 gün/kifli e¤itim al›nmas› sa¤lanm›flt›r.
2008 y›l›nda ilk kez flirket E¤itim Katalo¤u ç›kar›lm›flt›r.

Eureko B.V'nin uluslararas› e¤itim program› olan Eurekans Academy'i tamamlayan 2 çal›flan›m›z yerine 2 yeni
çal›flanlar›m›z›n kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. Yine Eureko yönetici gelifltirme programlar› kapsam›nda 1 çal›flan›m›z Young
Managers Program›'na ( YMP) kat›lm›flt›r. Çal›flanlar›m›z›n teknik konulardaki e¤itim ihtiyaçlar›n› gidermek amac›yla
reasürans flirketleriyle ortaklafla yurtd›fl› e¤itim programlar›na kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

2008 y›l›nda “2. Geliflim Akademisi” ne potansiyeli yüksek 15 yeni çal›flan  yaz›l› ve sözlü de¤erlendirme merkezi
süreci sonras›nda dahil edilmifltir. Kendilerine 1.5 y›l süren bir liderlik geliflim program› haz›rlanm›flt›r. Bu özel e¤itim
program› 2009 Temmuz ay›nda tamamlanacak  olup akabinde araflt›rma ödevleri konusunda çal›flmalara bafllan›lacakt›r.

2008 y›l›nda genç, inovatif, teknolojiyi iyi kullanan, yeni mezun, potansiyeli yüksek yeni çal›flma arkadafllar›n›
bünyemize katmak için “MT/Yönetici Aday›” program› yap›lm›flt›r.

Bu amaçla ile Nisan ay›nda üniversite kariyer günleri organizasyonlar›na kat›l›m gerçeklefltirilmifltir. May›s ay›nda
yaklafl›k 1000 kiflinin dahil oldu¤u MT (Management Trainee - Yönetici Aday›) s›nav› organize edilmifltir. Yo¤un
mülakatlar ve ifle al›m süreci sonunda 15 MT Eureko Sigorta ailesine dahil edilmifltir. 7 haftal›k yo¤un e¤itim sürecinden
sonra çal›flanlar›m›z Genel Müdürlük Birimlerinde görevlerine bafllat›lm›flt›r.

Uluslararas› flirket olman›n gere¤i olarak çal›flanlar›m›za ‹ngilizce dil deste¤i sa¤lanm›flt›r. ‹ngilizce dil bilgisi seviyelerini
yükseltmek amac›yla, 2007 y›l›nda bafllayan destek 2008 y›l›nda da devam etmifltir.

2007 Temmuz ve 2008 Ocak ay›nda yap›lan seviye tespit s›nav› sonras›nda çal›flanlar›m›za ‹ngilizce seviyelerine göre
s›n›f içi e¤itim veya e-learning (uzaktan e¤itim) deste¤i verilmifltir. Birim/Bölge Müdürleri dahil s›n›f içi e¤itim
deste¤inden 70 kifli, e-learning (uzaktan e¤itim) program›ndan 78 kifli destek alm›flt›r.

Verilen destekle flirket çal›flanlar›m›z ayn› zamanda Haziran ay›ndaki Toeic /Yabanc› Dil Ödene¤i s›nav›ndaki baflar›lar›n›
artt›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. Temmuz ay›ndan itibaren çal›flanlara ayl›k bazda 3 farkl› seviyede belirlenmifl dil hakimiyetine
göre ek gelir imkan› sunan bu f›rsattan faydaland›r›lmaya bafllanm›flt›r.
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‹fl Kanunu'nun Eski Hükümlü Ve Terör Ma¤duru Çal›flt›rma Zorunlulu¤u maddesi uyar›nca engelli çal›flan istihdam›
yap›lm›flt›r.

Ayr›ca ‹fle Al›m süreçlerini daha sistematik bir hale getirmek için ‹fle Al›m Modülü uygulanmaya konulmufltur. ‹fle
al›m-seçim kriterlerini objektif  bir temele oturtmak için 2009 y›l›ndan itibaren uygulanacak olan flirketimize özel
Genel Yetenek ve Kiflilik Testi gelifltirilmifltir.

Eureko Sigorta personelinin ifl d›fl›nda da kendini sosyal olarak gelifltirmesine destek verip, tüm çal›flanlar›m›z›n
faydalanabilece¤i sosyal ortamlar›n yarat›lmas›na olanak tan›nm›flt›r. Çal›flanlar›m›z›n kurdu¤u ve yönetti¤i bir sosyal
aktivite kulübü etkinliklerine devam etmektedir. Bu duruma ek olarak 2008 y›l› içinde foto¤raf klübü sergi açm›fl
ve dans kulübü kurulmufltur.

Bunun d›fl›nda tümü flirket destekli olmak üzere çal›flanlar›m›za diyetisyen, yoga ve fitness imkan› 2008 y›l›nda da
sa¤lanm›flt›r.

2008 y›l›nda insan kaynaklar› alan›nda yap›lan çal›flmalara Eureko Sigorta'n›n flirket stratejisine paralel
olarak 2009 y›l›nda da devam edilecektir.

6. fiirketin Dahil Oldu¤u Risk Grubu ile Yapt›¤› ‹fllemlere ‹liflkin Bilgiler

fiirketin ödenmifl sermayesinde %80 paya sahip Hollanda as›ll› Eureko B.V. ile %19,99 paya sahip T.Garanti  Bankas›
A.fi. ve bunlar›n ba¤l› oldu¤u gruplar ve bu gruplar›n ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar› iliflkili kurulufl olarak tan›mlanm›flt›r.

Eureko B.V.

Eureko B.V. ana ifl alan› sigortac›l›k olan ve finansal hizmetler alan›nda faaliyet gösteren özel bir flirketler grubudur.
fiirket Hollanda'da mukimidir. Eureko B.V. on bir ülkede yürütülen faaliyetleri ve 20.000'i aflan çal›flan say›s› ile, hayat
ve hayat d›fl› ve emeklilik ürünleri, sa¤l›k sigortas› ve hizmetleri, aktif yönetimi ile bankac›l›k olmak üzere müflterilerine
tüm sigorta ürünlerinden oluflan hizmet sunmaktad›r. Eureko B.V.'nin, 8 de¤iflik ülkede hissedarlar› bulunmaktad›r.
Ana ortaklar› Vereniging Achmea (%54,49) ve Rabobank’t›r. (%39,53)

Eureko, faaliyet gösterdi¤i bölgelerdeki pazarlar›n liderlerinden oluflan bütünlefltirilmifl bir Pan-Avrupa grubu
oluflturmay› amaçlamaktad›r. Eureko, uzun vadede, Avrupa geneline yay›larak, pazardaki konumunu güçlendirmeyi
ve bu kapsamda Orta ve Do¤u Avrupa'da büyümeyi amaçlamaktad›r.

Do¤ufl Grubu

1951 y›l›nda kurulan Do¤ufl Grubu, baflar›l› geçmifliyle Türkiye'nin önde gelen holdingleri aras›nda yer almakta ve
hizmet sektöründe bölgesel lider olma vizyonuyla hareket etmektedir.

Grup,
- Finans, (Garanti Bankas›, Garanti Faktoring, Garanti Finansal Kiralama)
- Otomotiv, (Do¤ufl Oto)
- ‹nflaat, ( Do¤ufl ‹nflaat, Teknik ‹nflaat, Ayson Sondaj ve Araflt›rma)
- Medya, (NTV, MSNBC, NTV Radyo)
- Turizm ve hizmet sektörü, (Antur Turizm, Arena Giyim, Göktrans Turizm)
- Gayrimenkul, (Do¤ufl Gayrimenkul)
- Enerji
olmak üzere yedi sektörde faaliyet göstermektedir.

‹liflkili kiflilerle yap›lan ifllemler Ba¤›ms›z Denetim raporunun Bilanço Dipnotlar› bölümünün 9. maddesinde ve
GelirTablosu Dipnotlar›n›n 45. maddesinde aç›klanm›flt›r.



C. F‹NANSAL B‹LG‹LER VE R‹SK YÖNET‹M‹NE ‹L‹fiK‹N
DE⁄ERLEND‹RMELER

1. 29/06/1956 Tarihli ve 6762 Say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun 347. Maddesi Uyar›nca Teflkil
Olunan Denetçiler Taraf›ndan Haz›rlanan Rapor

Denetçiler Raporu  27.02.2009

Eureko Sigorta A.fi.
Genel Kurul Baflkanl›¤›'na,

fiirketin 2008 y›l› hesap dönemiyle ilgili murakabe çal›flmalar›m›z›n sonuçlar› afla¤›da yüksek görüfllerinize sunulmufltur.

1. ‹flletmenin mahiyeti ve önemine göre tutulmas› zorunlu olan defter ve dosyalar›n›n tutuldu¤u, defterlerin
tutulmas›nda ortakl›¤›n hesap tarz ve usullerine, Ana sözleflme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyuldu¤u
görülmüfltür. Envanter, bilanço, kar ve zarar cetvellerinde gösterilen de¤erler defter kay›tlar›na uygun olup,
bunlar›n düzenlenmesinde Ana sözleflme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hareket edilmifltir.‹dare
Meclisi'nce Umumi Heyet'inize sunulan flirket bilançosu ve kar-zarar hesab›n›n Türk Ticaret Kanunu'nun
75.maddesinde sözü edilen aç›kl›k ve do¤ruluk ilkeleri uyar›nca düzenlendi¤i ve resmi defter kay›tlar›ndaki
bilançonun ayn›s› oldu¤u görülmüfltür.

2. fiirket yönetimi ile ilgili kararlar›n usulüne uygun flekilde tutulan karar defterine geçirildi¤i görülmüfltür.

Netice olarak,Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanm›fl bulunan raporda özetlenen flirket çal›flmalar›n›n ve buna
ba¤l› olarak sunulan bilanço ve kar-zarar cetvellerinin tasvibini Genel Kurul'un yüksek görüfllerine sunulmufltur.

Erdo¤an YILMAZ
Denetçi

Osman Bahri TURGUT
Denetçi
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2. ‹ç Denetim Faaliyetleri Hakk›nda Bilgiler

Eureko Sigorta bünyesindeki iç denetim faaliyetleri, temel olarak gerçeklefltirilen ifllemlerin yürürlükteki yasal
düzenlemelerin yan› s›ra flirket taraf›ndan belirlenmifl politika ve prosedürlere uygun bir flekilde yürütüldü¤üne,
flirket nezdinde üretilen bilgilerin güvenilirli¤ine ve operasyonlar›n verimlili¤ine iliflkin de¤erlendirme yapma amac›yla
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülmektedir. Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, risk odakl› yaklafl›m ile oluflturulmufl
y›ll›k denetim plan› çerçevesinde Eureko Sigorta’n›n tüm birim ve bölgelerinde denetim çal›flmalar› gerçeklefltirmektedir.
Denetimler sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgular›n giderilmesi için gelifltirilen aksiyon planlar› düzenli
aral›klar ile Denetim Komitesi arac›l›¤›yla Yönetim Kurulu’na iletilmekte ve bu planlara iliflkin gerçekleflme durumu
Denetim Komitesi taraf›ndan takip edilmektedir.

2008 y›l›nda 1 Baflkan ve 4 Müfettifl ile faaliyetlerini sürdüren Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, y›l bafl›nda Denetim Komitesi
taraf›ndan onaylanan y›ll›k plan çerçevesinde birim ve bölge müdürlüklerinde denetimler gerçeklefltirmifltir. Y›ll›k
plan, risk odakl› yaklafl›m ile oluflturulmufl ve kritik birimleri ve süreçleri kapsayacak flekilde haz›rlanm›flt›r. Denetimler
s›ras›nda, tespit edilen hususlar do¤rultusunda bu hususlar›n giderilmesini sa¤layacak hareket planlar› ve yeniden
ortaya ç›kmas›n› engelleyecek kontrol mekanizmalar› önerilmifltir. Söz konusu önerilere iliflkin uygulama sonuçlar›
da y›l içerisinde takip edilmifltir. Denetim çal›flmalar› neticesinde tespit edilen hususlar ve al›nan aksiyonlar, asgari
üçer ayl›k dönemlerde Denetim Komitesi ile de paylafl›lm›flt›r.
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3. Ba¤›ms›z Denetim Raporu

Eureko Sigorta Anonim fiirketi Yönetim Kurulu’na

Eureko Sigorta Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla haz›rlanan ve ekte yer alan bilançosunu, ayn› tarihte
sona eren y›la ait gelir tablosunu, özsermaye de¤iflim tablosunu ve nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe
politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak fiirket Yönetiminin Sorumlulu¤u

fiirket yönetimi finansal tablolar›n sigortac›l›k mevzuat› gere¤i yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlar›na
göre haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya
hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde
yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç sistemlerin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n
gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini ve uygulanmas›n›
içermektedir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u

Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z
denetimimiz, sigortac›l›k mevzuat› gere¤i yürürlükte bulunan ba¤›ms›z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere
uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n
gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.

Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla,
ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n
hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k
içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk
de¤erlendirmesinde, fiirket’in iç sistemleri göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç sistemlerin etkinli¤i
hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, fiirket
yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç sistemler aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z

Akis Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
6 Mart 2009

Bu rapor 2 sayfa ba¤›ms›z denetim
raporu ile 62 sayfa finansal tablo ve
dipnotlar›ndan oluflmaktad›r.

Eureko Sigorta Anonim fiirketi

31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Finansal Tablolar ve Ba¤›ms›z Denetim Raporu
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denetimimiz, ayr›ca fiirket yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe
tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve
uygun bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Ba¤›ms›z Denetçi Görüflü:

Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Eureko Sigorta Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla finansal
durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, sigortac›l›k mevzuat› gere¤i
yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlar› (bak›n›z bilanço dipnotu 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde
yans›tmaktad›r.

Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla¤›daki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmüfltür:

18 Nisan 2008 tarih ve 26851 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Finansal Tablolar›n Sunumu
Hakk›nda Tebli¤”in geçici 1 inci maddesinde 2008 y›l› içerisinde haz›rlanacak finansal tablolarda 2007 y›l› içerisinde
haz›rlanan finansal tablolarla karfl›laflt›rma flart›n›n aranmayaca¤› belirtilmifltir. Dolay›s›yla, iliflikteki finansal tablolar
ve dipnotlar bir önceki y›l ile karfl›laflt›rmal› olarak sunulmam›flt›r.

Akis Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik
Anonim fiirketi

Ruflen Fikret Selamet
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

‹stanbul, 6 Mart 2009
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EUREKO S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹’N‹N
31 ARALIK 2008 TAR‹H‹ ‹T‹BARIYLA HAZIRLANAN
YILSONU KONSOL‹DE OLMAYAN F‹NANSAL RAPORU

T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan yap›lan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe
ilke ve standartlar›na göre haz›rlanan y›l sonu konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve
dipnotlar›n “Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Finansal Raporlamalar› Hakk›nda Yönetmelik”
hükümlerine ve fiirketimiz muhasebe kay›tlar›na uygun oldu¤unu belirtiriz.

‹stanbul, 6 Mart 2009

Okan UTKUER‹
Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür

Coen van der LUBBE
Genel Müdür Yard›mc›s›

Semra Aysun ENSAR‹
Mali ‹fller, Fon Yönetimi
ve Bütçe Birim Müdürü

Erdo¤an YILMAZ
Kanuni Denetçi

Osman Bahri TURGUT
Kanuni Denetçi
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EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibar›yla Bilanço
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

‹liflikteki dipnotlar, bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibar›yla Bilanço
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

‹liflikteki dipnotlar, bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibar›yla Bilanço
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

‹liflikteki dipnotlar, bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibar›yla Bilanço
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

‹liflikteki dipnotlar, bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibar›yla Bilanço
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

‹liflikteki dipnotlar, bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Gelir Tablosu
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

‹liflikteki dipnotlar, bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Gelir Tablosu
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

‹liflikteki dipnotlar, bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Gelir Tablosu
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

‹liflikteki dipnotlar, bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.



412008 FAAL‹YET RAPORU

EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Nakit Ak›fl Tablosu
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

‹liflikteki dipnotlar, bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Özkaynak De¤iflim Tablosu
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

‹liflikteki dipnotlar, bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Kar Da¤›t›m Tablosu
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

‹liflikteki dipnotlar, bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.



44 EUREKO S‹GORTA

EUREKO S‹GORTA A.fi.

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibar›yla Haz›rlanan Finansal Tablolara
‹liflkin Dipnotlar
(Para Birimi: Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)

1 Genel bilgiler

1.1 Ana flirketin ad› ve grubun son sahibi

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, Eureko Sigorta Anonim fiirketi’nin (“fiirket”) sermayesinde do¤rudan veya dolayl› hakimiyeti
söz konusu olan sermaye grubu Eureko BV’dir.

1.2 Kuruluflun ikametgah› ve yasal yap›s›, flirket olarak olufltu¤u ülke ve kay›tl› büronun adresi (veya e¤er kay›tl›
büronun oldu¤u yerden farkl›ysa, faaliyetin sürdürüldü¤ü esas yer)

fiirket, önceki ad›yla “Garanti Sigorta Anonim fiirketi”, 1 Nisan 1989 tarihinde 10,000 TL bafllang›ç sermayesi ile kurulmufltur.
fiirket’in “AGF Garanti Sigorta Anonim fiirketi” olan unvan›, ilk olarak, 13 May›s 1999 tarihinde “Garanti Sigorta Anonim
fiirketi” olarak de¤ifltirilmifltir.

Daha önce fiirket’in ödenmifl sermayesinde %99.99 oran›nda paya sahip Türkiye Garanti Bankas› Anonim fiirketi (“Garanti
Bankas›”) taraf›ndan fiirket hisselerinin %80’inin Hollanda as›ll› Eureko BV’ye (“Eureko”) sat›lmas›n› müteakip 18 Eylül 2007
tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›nda al›nan kararla, fiirket’in ticari unvan› “Eureko Sigorta Anonim fiirketi”
olarak de¤ifltirilmifltir.

fiirket, 1989 y›l›nda Türkiye’de tescil edilmifl olup, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümlerine göre kurulmufl Anonim fiirket
statüsündedir. fiirket bilanço tarihi itibar›yla, Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:71 34398 Maslak/‹stanbul adresinde faaliyet
göstermektedir.

1.3 ‹flletmenin fiili faaliyet konusu

fiirket, baflta yang›n, nakliyat, kaza, mühendislik, motorlu araç mali mesuliyet, ferdi kaza, sa¤l›k, tar›m, kredi ve hukuksal
koruma olmak üzere hayat d›fl› sigortac›l›¤›n hemen hemen bütün branfllar›nda faaliyet göstermektedir. Daha önce hayat
branfl›nda da faaliyet gösteren fiirket’in hayat portföyü, T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›’n›n (“Hazine Müsteflarl›¤›”)
12 Aral›k 2000 tarihli iznine istinaden Mart 2001 sonu itibar›yla Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim fiirketi’ne devrolmufltur.

fiirket ayr›ca, 8 A¤ustos 2005 tarihinden itibaren, Hazine Müsteflarl›¤› ile imzalam›fl oldu¤u sözleflme çerçevesinde Do¤al
Afet Sigortalar› Kurumu (“Kurum”) idarecisi s›fat›yla Kurum’un teknik ve operasyonel ifllerini yürütmektedir. ‹lgili mevzuat
gere¤i, Kurum idarecisi ile sözleflmenin befler y›ll›k sürelerle yenilenmesi öngörülmektedir.

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla fiirket, 227 yetkili acente ve 4 yetkisiz acente ile çal›flmaktad›r.

1.4 Kuruluflun faaliyetlerinin ve esas çal›flma alanlar›n›n niteliklerinin aç›klanmas›

fiirket faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu
(“Sigortac›l›k Kanunu”) ve bu kanuna dayan›larak Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan yay›mlanan di¤er yönetmelik ve düzenlemeler
çerçevesinde yürütmekte olup; yukar›da Not 1.3’te gösterilen sigortac›l›k branfllar›nda faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.5 Kategorileri itibar›yla y›l içinde çal›flan personelin ortalama say›s›

Kategorileri itibar›yla dönem içinde çal›flan personelin ortalama say›s› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008

Üst kademe yöneticiler
Di¤er persnel

Toplam

13
455

468
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1 Genel bilgiler (devam›)

1.6 Üst yönetime sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatler

31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren y›la iliflkin yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel
müdür yard›mc›lar› gibi üst yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar› 2,376,697
YTL’dir.

1.7 Finansal tablolarda; yat›r›m gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araflt›rma gelifltirme, pazarlama
ve sat›fl, d›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler ile di¤er faaliyet giderleri) da¤›t›m›nda kullan›lan anahtarlar

fiirketlerce haz›rlanacak olan finansal tablolarda kullan›lan anahtara iliflkin usul ve esaslar, Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan
4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 say›l› “Sigortac›l›k Hesap Plan› Çerçevesinde Haz›rlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullan›lan
Anahtarlar›n Usul ve Esaslar›na ‹liflkin Genelge”si çerçevesinde belirlenmifltir.

Buna göre;
fiirket taraf›ndan hayat d›fl› teknik karfl›l›klar› karfl›layan varl›klar›n yat›r›ma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler,
teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktar›l›r.

Faaliyet giderleri alt branfllara; her bir alt branfl için son 3 y›lda üretilen poliçe say›s›, brüt yaz›lan prim miktar› ile hasar
ihbar adedinin toplam üretilen poliçe say›s›, brüt yaz›lan prim miktar›na ve hasar ihbar adedine oranlanmas›yla bulunan
3 oran›n ortalamas›na göre da¤›t›lmaktad›r.

1.8 Finansal tablolar›n tek bir flirket mi yoksa flirketler grubunu mu içerdi¤i

‹liflikteki finansal tablolar, sadece fiirket’in finansal bilgilerini içermekte olup, Not 2.2’de daha detayl› anlat›ld›¤› üzere 31
Aral›k 2008 tarihi itibar›yla konsolide finansal tablolar haz›rlanmam›flt›r.

1.9 Raporlayan iflletmenin ad› veya di¤er kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan de¤ifliklikler

fiirket’in Ticaret Unvan› : Eureko Sigorta Anonim fiirketi
fiirket’in Genel Müdürlü¤ü’nün Adresi : Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:71 34398  Maslak/‹stanbul
fiirket’in elektronik site adresi : www.eurekosigorta.com.tr

Yukar›da sunulan bilgilerde bilanço tarihinden itibaren herhangi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.

Önceki bilanço tarihinde, Mete Cad. Parkhan No: 32 Taksim-‹stanbul adresinde faaliyet gösteren fiirket’in Ticaret Sicilindeki
kay›tl› adresi, rapor tarihi itibar›yla yukar›daki flekliyle de¤iflmifltir.

1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar

T.C. Maliye Bakanl›¤›’nca 26 Aral›k 2008 tarihli ve 27092 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren “15 S›ra
Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤”de yer alan “Türk Liras› ve Kurufl Kullan›m›nda Özel Kesim Muhasebe
Sistemine ‹liflkin Olarak ‹flletmeler Taraf›ndan Uygulanacak Esaslar Hakk›nda”ki hükmü ile 31 Aral›k 2008 tarihi sonuna
kadar yap›lacak dönem sonu ifllemleri dahil muhasebe kay›tlar› Yeni Türk Liras› ve Yeni Kurufl üzerinden olaca¤› belirlenmifltir.
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yap›lacak muhasebe kay›tlar› ise Türk Liras› ve Kurufl üzerinden olacakt›r.

2 Önemli muhasebe politikalar›n›n özeti
2.1 Haz›rl›k esaslar›
2.1.1 Finansal tablolar›n düzenlenmesinde kullan›lan temeller ve kullan›lan özel muhasebe politikalar›yla ilgili bilgiler

fiirket, finansal tablolar›n›, Sigortac›l›k Kanunu gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe
Standartlar› (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› (“TFRS”) ve Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan muhasebe ve
finansal raporlama esaslar›na iliflkin yay›mlanan di¤er yönetmelik, aç›klama ve genelgelere (tümü “Raporlama Standartlar›”)
uygun olarak haz›rlamaktad›r.
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2.1.1 Finansal tablolar›n düzenlenmesinde kullan›lan temeller ve kullan›lan özel muhasebe politikalar›yla ilgili bilgiler
(devam›)

18 Nisan 2008 tarih ve 26851 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Finansal Tablolar›n Sunumu Hakk›nda
Tebli¤” in Geçici 1’inci maddesinde 2008 y›l› içerisinde haz›rlanacak finansal tablolarda 2007 y›l› içerisinde haz›rlanan
finansal tablolarla karfl›laflt›rma flart›n›n aranmayaca¤› belirtilmifltir. Dolay›s›yla, iliflikteki finansal tablolar önceki dönemlerle
karfl›laflt›rmal› olarak sunulmam›flt›r.

2.1.2 Finansal tablolar›n anlafl›lmas› için uygun olan di¤er muhasebe politikalar›

Hiperenflasyonist ülkelerde muhasebelefltirme

Türkiye’de faaliyet gösteren flirketlerin finansal tablolar›, 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla TMS 29 – Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama’ya uygun olarak, YTL’nin genel sat›n al›m gücündeki de¤iflmeler nedeniyle yap›lan
düzeltmeleri yans›tacak flekilde ifade edilmifltir. TMS 29, yüksek enflasyonlu ekonomilerin para birimi ile haz›rlanan finansal
tablolar›n bilanço tarihindeki ölçüm biriminden gösterilmesini ve önceki dönemlere ait bakiyelerin de ayn› birimden
gösterilmesini öngörmektedir. TMS 29’un uygulanmas›n› gerektiren durumlardan birisi de, üç y›ll›k birikmifl enflasyon
oran›n›n %100’e yaklaflmas› veya üzerinde olmas›d›r.

Hazine Müsteflarl›¤›’n›n 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaral› yaz›s›na istinaden, fiirket 31 Aral›k 2004 tarihli finansal
tablolar›n›n, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 15 Ocak 2003 tarihli ve 25290 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e
giren “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”de (“Seri: XI No: 25 Say›l› Tebli¤”) yer alan “Yüksek
Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi” ile ilgili k›s›mdaki hükümlere göre düzelterek 2005 y›l› aç›l›fl finansal
tablolar›n› haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca, Hazine Müsteflarl›¤›’n›n ayn› yaz›s›na istinaden 2005 y›l›nda finansal tablolar›n enflasyona
göre düzeltilmesi uygulamas› sona ermifl ve buna ba¤l› olarak fiirket 2005 y›l› bafl›ndan itibaren finansal tablolar›n›
enflasyona göre düzeltmemifltir. Dolay›s›yla, 31 Aral›k 2008 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler
ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aral›k 2004 tarihine kadar olan girifllerin 31 Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyona
göre düzeltilmesi, bu tarihten sonra oluflan girifllerin ise nominal de¤erlerden tafl›nmas›yla hesaplanm›flt›r.

2.1.3 Fonksiyonel ve raporlama para birimi

‹liflikteki finansal tablolar, fiirket’in fonksiyonel para birimi olan YTL cinsinden sunulmufltur.

2.1.4 Finansal tablolarda sunulan tutarlar›n yuvarlanma derecesi

YTL olarak verilen finansal bilgiler, en yak›n tam YTL de¤erine yuvarlanarak gösterilmifltir.

2.1.5 Finansal tablolar›n düzenlenmesine kullan›lan ölçüm temeli

Finansal tablolar, güvenilir ölçümü mümkün olmas› durumunda makul bedelleri ile de¤erlenen sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar hariç yüksek enflasyon döneminin sona erdi¤i tarih kabul edilen 31 Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyon
muhasebesinin etkilerine göre düzeltilmifl tarihi maliyet esas›na göre haz›rlanm›flt›r.

2.1.6 Muhasebe politikalar›, muhasebe tahminlerinde de¤ifliklikler ve hatalar

Finansal tablolar›n› daha önce yine Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan belirlenen finansal raporlama standartlar›na uygun
olarak raporlayan fiirket, ilk defa 2008 y›l› içerisinde Raporlama Standartlar›’na uygun olarak finansal tablo haz›rlamaya
bafllam›flt›r.

18 Nisan 2008 tarih ve 26851 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Finansal Tablolar›n Sunumu Hakk›nda
Tebli¤” in Geçici 1’inci maddesinde 2008 y›l› içerisinde haz›rlanacak finansal tablolarda 2007 y›l› içerisinde haz›rlanan
finansal tablolarla karfl›laflt›rma flart›n›n aranmayaca¤› belirtilmifltir. Dolay›s›yla fiirket, Raporlama Standartlar›’n›n ilk
uygulamas›na iliflkin olarak sadece 2008 y›l› finansal tablolar›n›n aç›l›fl bilançosu olan 1 Ocak 2008 tarihi itibar›yla haz›rlanan
bilançolar›n› Raporlama Standartlar›’na uygun olarak yeniden düzenlemifltir.
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2.1.6 Muhasebe politikalar›, muhasebe tahminlerinde de¤ifliklikler ve hatalar (devam›)

Raporlama Standartlar›’n›n ilk defa uygulanmas›na iliflkin 1 Ocak 2008 tarihi itibar›yla haz›rlanan bilançolarda yap›lan
düzeltme kay›tlar›n›n detay› afla¤›da verilmifltir:

Eski
düzenlemelere

göre bilanço
de¤erleri

VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzeri varl›klar
Finansal varl›klar ile riski sigortal›lara ait finansal yat›r›mlar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Di¤er alacaklar
Gelecek aylara ve y›llara ait giderler ve gelir tahakkuklar›
Finansal varl›klar
Maddi ve maddi olmayan varl›klar
Di¤er cari ve cari olmayan varl›klar

Varl›klar toplam›

Raporlama
Standartlar›’n›n ilk

uygulanmas›n›n
etkileri

Raporlama
Standartlar›’na

göre yeniden
düzenlenmifl

bilanço de¤erleri

1 Ocak 2008 1 Ocak 2008 1 Ocak 2008

193,003,565
3,235,854

126,590,485
55,482

459,518
114,361

15,371,790
9,207,040

348,038,095

-
-

(1,603,030)
-
-

963,260
1,308,932

404,457

1,073,619

193,003,565
3,235,854

124,987,455
55,482

459,518
1,077,621

16,680,722
9,611,497

349,111,714

YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
Esas faaliyetlerden borçlar
‹liflkili taraflara borçlar
Di¤er borçlar
Sigortac›l›k teknik karfl›l›klar›
Di¤er yükümlülükler ve karfl›l›klar

Yükümlülükler toplam›

42,413,472
560,085

2,027,054
146,130,657
15,224,514

206,355,782

(693,384)
-
-

398,865
(215,990)

(510,509)

41,720,088
560,085

2,027,054
146,529,522
15,008,524

205,845,273

Özsermaye
Ödenmifl sermaye
Da¤›t›lmam›fl karlar ve di¤er yedekler
Finansal varl›klar›n de¤erlemesi
Geçmifl y›llar karlar›

Yükümlülükler toplam›

60,000,000
53,991,583

(2,130)
27,692,860

141,682,313

-
-

963,260
620,868

1,584,128

60,000,000
53,991,583

961,130
28,313,728

143,266,441

Yükümlülükler ve özsermaye toplam› 348,038,095 1,073,619 349,111,714
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2.1.6 Muhasebe politikalar›, muhasebe tahminlerinde de¤ifliklikler ve hatalar (devam›)

Raporlama Standartlar›’n›n ilk uygulamas›na iliflkin düzeltme kay›tlar›n›n özsermaye etkileri afla¤›da gösterilmifltir:

2.2 Konsolidasyon

Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan 31 Aral›k 2008 tarih ve 21097 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Sigorta ve Reasürans
fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Konsolide Finansal Tablolar›n›n Düzenlenmesine ‹liflkin Tebli¤”i 31 Mart 2009 tarihi
itibar›yla yürürlü¤e girecek olup sigorta, reasürans ve emeklilik flirketlerinin bu tarihten önce konsolide finansal tablo
yay›mlamas› istenmemektedir.

Hazine Müsteflarl›¤›'n›n 12 A¤ustos 2008 tarihli 2008/37 say›l› “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Ba¤l› Ortakl›k,
Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›k ve ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar›n›n Bireysel Finansal Tablolar›na Yans›t›lmas›na ‹liflkin Sektör
Duyurusu”nda, flirketlerin TMS 27 – Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standard›ndan muaf tutulmufl olmas›na ra¤men,
bireysel finansal tablo haz›rlanmas› s›ras›nda ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol edilen ortakl›k ve ifltiraklerdeki yat›r›mlar›n TMS
27’nin 37 nci paragraf›nda belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme
standard›na uygun olarak muhasebelefltirilmesinin mümkün oldu¤u belirtilmektedir.

fiirket’in bilanço tarihi itibar›yla konsolidasyona tabi ba¤l› ortakl›k veya ifltiraki bulunmamaktad›r.

2.3 Bölüm raporlamas›

Bir bölüm, fiirket’in ürün veya hizmet üretimiyle (faaliyet bölümleri) iliflkili ayr›labilen bir parças› ya da ürün ve hizmetlerin
üretildi¤i risk ve faydalar›n di¤er bölümlerden ay›rt edilebildi¤i ekonomik çevredir (co¤rafi bölüm).

2.4 Yabanc› para karfl›l›klar›

‹fllemler, fiirket’in fonksiyonel para birimi olan YTL olarak kaydedilmektedir. Yabanc› para cinsinden gerçeklefltirilen ifllemler,
ifllemlerin gerçeklefltirildi¤i tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmektedir. Yabanc› para cinsinden olan parasal varl›k
ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki kurlardan YTL’ye çevrilmifl ve çevrim sonucu oluflan çevrim farklar› net gösterilmek
suretiyle, sonucun pozitif veya negatif olmas›na göre iliflikteki finansal tablolarda kambiyo karlar› veya kambiyo zararlar›
hesaplar›na yans›t›lm›flt›r.

2.5 Maddi duran varl›klar

Maddi duran varl›klar, 31 Aral›k 2004 tarihine kadar olan dönem için enflasyona göre düzeltilmifl maliyet tutarlar› ile
izlenmektedir. Daha sonraki dönemlerde maddi duran varl›klar için herhangi bir enflasyon düzeltmesi yap›lmam›fl, 31
Aral›k 2004 tarihi itibar›yla enflasyona göre endekslenmifl tutarlar maliyet tutar› olarak kabul edilmifltir. 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren sat›n al›nan maddi duran varl›klar maliyetlerinden varsa kur fark› ve finansman giderleri gibi tutarlar
düflüldükten sonra kalan de¤erleriyle kay›tlara yans›t›lmaktad›r.

Finansal varl›klar›n
de¤erlemesi

TMS 19 – K›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n düzeltilmesi
TMS 39 – Alacak ve borçlar için reeskont hesaplanmas›
TMS 39 – fiüpheli alacak de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar›
TMS 16 – Sabit k›ymet amortisman farklar›
TMS 19 – Personel prim karfl›l›¤›
TMS 19 – Personel izin karfl›l›¤›
TMS 12 – Ertelenmifl verginin muhasebelefltirilmesi
                Devam eden riskler karfl›l›¤›n›n muhasebelefltirilmesi
TMS 39 – Finansal varl›k de¤er art›fl›n›n muhasebelefltirilmesi

Toplam özsermaye etkisi

Geçmifl y›llar
zararlar› Toplam

-
-
-
-
-
-
-
-

963,260

963,260

2,100,966
(2,397,991)
1,488,345
1,308,932

(1,215,000)
(669,976)
404,457

(398,865)
-

620,868

2,100,966
(2,397,991)
1,488,345
1,308,932

(1,215,000)
(669,976)
404,457

(398,865)
963,260

1,584,128
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2.5 Maddi duran varl›klar (devam›)

Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanç ve kay›plar net elden ç›karma has›lat› ile ilgili maddi duran
varl›¤›n net defter de¤erinin aras›ndaki fark olarak hesaplanmakta ve ilgili dönemin gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.

Maddi duran varl›klara yap›lan normal bak›m ve onar›m harcamalar› gider olarak muhasebelefltirilmektedir.

Detay› Not 6’da gösterildi¤i üzere, sigortac›l›k faaliyetleri gere¤i Hazine Müsteflarl›¤› lehine teminat olarak gösterilenler
haricinde, maddi duran varl›klar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktad›r.

Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olmas› beklenen
de¤ifliklik bulunmamaktad›r.

Maddi duran varl›klar›n amortisman›nda kullan›lan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler afla¤›daki
gibidir:

2.6 Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller

fiirketin yat›r›m amaçl› elinde bulundurdu¤u gayrimenkulü bulunmamaktad›r.

2.7 Maddi olmayan duran varl›klar

fiirket'in maddi olmayan duran varl›klar› yaz›l›m programlar›ndan oluflmaktad›r. Maddi olmayan duran varl›klar TMS 38 -
Maddi Olmayan Duran Varl›klar›n Muhasebelefltirilmesi Standard› uyar›nca kay›tlara maliyet bedelleri üzerinden al›nmaktad›r.
Maddi olmayan duran varl›klar›n maliyetleri, 31 Aral›k 2004 tarihinden önce aktife giren varl›klar için aktife girdikleri
tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdi¤i tarih kabul edilen 31 Aral›k 2004'e kadar geçen süre dikkate al›n›p
enflasyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki girifller ise ilk al›fl bedelleri dikkate al›narak finansal tablolara
yans›t›lm›flt›r.

fiirket, maddi olmayan duran varl›klara iliflkin tükenme paylar›n›, ilgili varl›klar›n faydal› ömürlerine göre do¤rusal amortisman
yöntemini kullanarak maliyet de¤erleri üzerinden ay›rmaktad›r.

2.8 Finansal varl›klar

Finansal varl›klar; nakit mevcudunu, sözleflmeden do¤an ve karfl› taraftan nakit veya baflka bir finansal varl›k edinme veya
karfl›l›kl› olarak finansal araçlar› de¤ifltirme hakk›n› ya da karfl› taraf›n sermaye arac› ifllemlerini ifade eder.

Finansal varl›klar, al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar, sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar ve kredi ve alacaklar olarak dört grupta s›n›fland›r›labilir.

Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar, rayiç de¤er esas›na göre de¤erlemeye tabi tutulmakta ve de¤erleme sonucunda oluflan
kazanç ya da kay›plar gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Al›m-sat›m amaçl› menkul de¤erlerin elde tutulmas› süresince
kazan›lan faiz gelirleri ile elde etme maliyeti ile ilgili menkul de¤erlerin rayiç de¤erlerine göre de¤erlenmifl tutarlar› aras›ndaki
fark, gelir tablosunda faiz gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu finansal varl›klar›n vadesinden önce elden ç›kar›lmas›
sonucunda oluflan kar veya zarar ticari kar/zarar olarak muhasebelefltirilmektedir.

Binalar
Demirbafl ve tesisatlar
Motorlu tafl›tlar
Di¤er maddi varl›klar (özel maliyet bedelleri dahil)

Tahmini Ekonomik
Ömür (Y›l)

Amortisman
Oran›  (%)

5-50
3-15

5
4-20

2-20
33-66

20
5-25

Maddi Duran Varl›klar
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2.8 Finansal varl›klar (devam›)

Kredi ve alacaklar, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan, aktif bir piyasada ifllem görmeyen ve borçluya
para, mal ve hizmet sa¤lama yoluyla yarat›lan türev olmayan finansal varl›klard›r. fiirket'in finansal tablolar›nda kredi ve
alacaklar, var ise de¤er düflüklü¤ü için ayr›lan karfl›l›k tutar› düflülerek, faizsiz bir alacak olmas› durumunda iskonto edilmifl
de¤erleriyle; faizli bir alacak olmas› durumunda ise, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmifl maliyetleri ile
muhasebelefltirilmektedir.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil
olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koflullar›n sa¤lanm›fl oldu¤u, sabit veya belirlenebilir
ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar d›fl›nda kalan finansal varl›klardan oluflmaktad›r. Vadeye kadar
elde tutulacak finansal varl›klar ilk kayda al›mlar›n› takiben, var ise de¤er düflüklü¤ü için ayr›lan karfl›l›k tutar› düflülerek,
etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmifl maliyetleri ile muhasebelefltirilmektedir.

Sirket'in önceden vadeye kadar elde tutulan yat›r›mlar aras›nda s›n›fland›r›lan ancak, s›n›fland›rma esaslar›na uyulmad›¤›ndan
iki y›l boyunca bu s›n›fland›rmaya tabi tutulmayacak finansal varl›¤› bulunmamaktad›r.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar ve al›m sat›m amaçl›lar d›fl›nda
kalan finansal varl›klardan oluflmaktad›r.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n ilk kayda al›nmalar› maliyet bedelleri üzerinden olup, müteakip dönemlerde de¤erlemesi
ilgili finansal varl›klar›n rayiç de¤erleri üzerinden yap›lmaktad›r. Aktif bir piyasada ifllem görmeyen yat›r›mlar için rayiç
de¤er de¤erleme yöntemleri kullan›larak hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri di¤er koflullar bak›m›ndan ayn› nitelikli
piyasalarda ifllem gören benzer menkul de¤erlerin piyasa fiyatlar› baz al›narak rayiç de¤er tespiti yap›lmaktad›r. Sat›lmaya
haz›r finansal varl›klar›n rayiç de¤erlerindeki de¤iflikliklerden kaynaklanan ve menkullerin etkin faiz oran› yöntemiyle
hesaplanan itfa edilmifl maliyeti ile rayiç de¤eri aras›ndaki fark› ifade eden gerçekleflmemifl kâr veya zararlar özkaynak
kalemleri içerisinde “Finansal Varl›klar›n De¤erlemesi” hesab›nda gösterilmektedir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n elden
ç›kar›lmas› durumunda rayiç de¤er uygulamas› sonucunda özkaynak hesaplar›nda oluflan de¤er, gelir tablosuna
yans›t›lmaktad›r.

‹fltirakler, fiirket'in konsolide olmayan finansal tablolar›nda sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lmakta; gerçe¤e
uygun de¤eri güvenilir bir flekilde belirlenebilen ifltirakler gerçe¤e uygun de¤erleriyle, teflkilatlanm›fl piyasalarda ifllem
görmeyen ve gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir bir flekilde belirlenemeyen ifltirakler ise de¤er düflüklü¤ü ile ilgili karfl›l›k
düflüldükten sonra, maliyet bedelleri ile finansal tablolara yans›t›lmaktad›r.

Finansal varl›klar, fiirket bu varl›klar›n üzerindeki sözleflmeye ba¤l› haklardaki kontrolü kaybetti¤i zaman kay›tlardan ç›kar›l›r.
Bu durum bu haklar›n gerçekleflmesi, vadesinin dolmas› veya teslim edilmesi durumunda oluflur.

2.9 Varl›klarda de¤er düflüklü¤ü

Finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤ü
fiirket her bilanço döneminde, bir finansal varl›k veya finansal varl›k grubunun de¤er düflüklü¤üne u¤rad›¤›na iliflkin ortada
tarafs›z göstergelerin bulunup bulunmad›¤› hususunu de¤erlendirir. Bir finansal varl›k ya da finansal varl›k grubu, sadece
ve sadece ilgili varl›¤›n ilk muhasebelefltirilmesinden sonra bir veya birden fazla zarar/kay›p olay›n›n meydana geldi¤ine
ve söz konusu zarar olay›n›n ilgili finansal varl›¤›n veya varl›k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
tahmini nakit ak›fllar› üzerindeki etkisi sonucunda de¤er düflüklü¤üne u¤rad›¤›na iliflkin tarafs›z bir göstergenin bulunmas›
durumunda de¤er düflüklü¤üne u¤rad›¤› varsay›l›r ve de¤er düflüklü¤ü zarar› oluflur.

Alacaklar, tahsil edilememe riskine karfl› özel karfl›l›klar› düflüldükten sonraki net tutarlar›yla gösterilmifltir. Kredi ve alacaklar
tutarlar›n›n tahsil edilemeyecek oldu¤unu düzenli incelemeler neticesinde gösteren bir durumun söz konusu olmas› halinde
alacaklar için tahsil edilebilece¤i tutara kadar özel karfl›l›k ayr›l›r.
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2.9 Varl›klarda de¤er düflüklü¤ü (devam›)

Sermaye araçlar›n›n geri kazan›labilir tutar› o arac›n makul de¤eridir. Makul de¤erleriyle ölçülen borçlanma araçlar›n›n
geri kazan›labilir tutar› tahmini gelecekteki nakit ak›mlar›n›n piyasadaki faiz oranlar› ile bugünkü de¤ere indirgenmifl halini
ifade eder.

De¤er düflüklü¤ü kay›tlara al›nd›ktan sonra oluflan bir olay e¤er de¤er düflüklü¤ünün geri çevrilmesini nesnel olarak
sa¤l›yorsa de¤er düflüklü¤ünün geri çevrimi yap›l›r. ‹tfa edilmifl maliyet ile ölçülen finansal varl›klar ile sat›lmaya haz›r
finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lm›fl borçlanma senetlerindeki de¤er düflüklü¤ünün geri çevrilmesi kar veya zarardan yap›l›r.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lm›fl sermaye araçlar›ndan oluflan finansal varl›klardaki de¤er düflüklü¤ünün
geri çevrilmesi ise do¤rudan özkaynaklardan yap›l›r.

Duran varl›klarda de¤er düflüklü¤ü
fiirket, her bilanço döneminde varl›klar›n›n de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl olabilece¤ine dair herhangi bir belirtinin bulunup
bulunmad›¤›n› de¤erlendirmektedir. Böyle bir belirtinin mevcut olmas› durumunda ilgili varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›n›
TMS 36 - Varl›klarda De¤er Düflüklü¤üne ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard› çerçevesinde tahmin etmekte ve geri
kazan›labilir tutar›n ilgili varl›¤›n defter de¤erinin alt›nda olmas› durumunda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ay›rmaktad›r.

Dönemin reeskont ve karfl›l›k giderleri Not 47'de detayl› olarak sunulmufltur.

2.10 Türev finansal araçlar

Bilanço tarihi itibar›yla, fiirket'in türev finansal araçlar› bulunmamaktad›r.

2.11 Finansal varl›klar›n netlefltirilmesi

Finansal varl›klar ve borçlar, fiirket'in netlefltirmeye yönelik bir hakka veya yapt›r›m gücüne sahip olmas› ve ilgili finansal
aktif ve pasifi net tutarlar› üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olmas› veya ilgili finansal varl›¤› ve borcu eflzamanl›
olarak sonuçland›rma hakk›na sahip olmas› durumlar›nda bilançoda net tutarlar› üzerinden gösterilmektedir.

Gelir ve giderler, sadece Raporlama Standartlar›nca izin verildi¤i sürece veya fiirket'in al›m sat›m ifllemleri gibi benzer
ifllemler sonucu oluflan kar ve zararlar için net olarak gösterilmektedir.

2.12 Nakit ve nakit benzeri varl›klar

Nakit ak›fl tablolar›n›n haz›rlanmas›na esas olan “nakit ve nakit benzerleri”; fiirket'in serbest kullan›m›nda olan veya bloke
olarak tutulmayan kasa, al›nan çekler, di¤er nakit ve nakit benzeri varl›klar ve vadesiz banka mevduatlar› ile orijinal vadesi
üç aydan k›sa olan bankalardaki vadeli mevduat ile menkul k›ymetlere yap›lan yat›r›mlar olarak tan›mlanmaktad›r.

2.13 Sermaye

fiirket'in sermayesinde do¤rudan veya dolayl› hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Eureko B.V'dir. 31 Aral›k 2008
tarihi itibar›yla, fiirket'in sermaye ve ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:

Eureko BV
Türkiye Garanti Bankas› Afi
Di¤er

Ödenmifl Sermaye

31 Aral›k 2008

48,000,000
11,999,991

9

60,000,000

80.00
19.99

0.01

100.00

Ad›
Pay Tutar›

(YTL)
Pay Oran›

(%)
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2.13 Sermaye (devam›)

Dönem içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar›
Yoktur.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlar
Yoktur.

fiirket'te kay›tl› sermaye sistemi
Yoktur.

fiirket'in geri sat›n al›nan kendi hisseleri
Yoktur.

2.14 Sigorta ve yat›r›m sözleflmeleri - s›n›fland›rma

Poliçe sahibinin olumsuz etkilenmesine neden olan, önceden tan›mlanm›fl gelecekteki belirsiz bir olay›n (sigorta ile teminat
alt›na al›nan olay) gerçekleflmesi durumunda, fiirket'in poliçe sahibinin zarar›n› tazmin etmeyi kabul etmek suretiyle önemli
bir sigorta riskini kabullendi¤i sözleflmeler sigorta sözleflmesi olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Sigorta riski, finansal risk d›fl›nda
kalan riskleri kapsamaktad›r. Sigorta sözleflmeleri kapsam›nda al›nm›fl olan bütün primler yaz›lan primler hesab› alt›nda
gelir olarak muhasebelefltirilmektedir.

De¤iflkeni sözleflmenin taraflar›ndan birine özgü olmayan finansal olmayan bir de¤iflken durumunu hesaba katan belirli
bir faiz oran›, finansal araç fiyat›, mal fiyat›, döviz kuru, faiz veya fiyat endeksleri, kredi notu ya da kredi endeksi veya
di¤er de¤iflkenlerin bir veya daha fazlas›ndaki yaln›zca de¤iflikliklere dayanan ödemeyi yapmay› öngören sözleflmeler
yat›r›m sözleflmeleri olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.

Bilanço tarihi itibar›yla fiirket'in önceden belirlenmifl bir riski teminat alt›na alan yat›r›m sözleflmesi olarak s›n›fland›r›lm›fl
sözleflmesi bulunmamaktad›r.

2.15 Sigorta ve yat›r›m sözleflmelerinde iste¤e ba¤l› kat›l›m özellikleri

Sigorta ve yat›r›m sözleflmelerindeki iste¤e ba¤l› kat›l›m özelli¤i, garanti edilen faydalara ilaveten, afla¤›da yer alan ek
faydalara sahip olmaya yönelik sözleflmeye dayal› bir hakt›r.

(i) Sözleflmeye dayal› toplam faydalar›n önemli bir k›sm›n› teflkil etmeye namzet;
(ii) Tutar› ve zamanlamas› sözleflme gere¤i ihraç edenin takdirinde olan; ve
(iii) Sözleflme gere¤i afla¤›dakilere dayal› olan:

(1) Belirli bir sözleflmeler havuzunun veya belirli bir sözleflme türünün performans›na;
(2) ‹hraç eden taraf›ndan elde tutulan belirli bir varl›k havuzunun gerçeklemifl ve/veya gerçekleflmemifl yat›r›m 
gelirlerine; veya
(3) Sözleflme ihraç eden flirketin, fonun veya baflka bir iflletmenin kar veya zarar›na.

fiirket'in bilanço tarihi itibar›yla, iste¤e ba¤l› kat›l›m özelli¤i olan sigorta veya yat›r›m sözleflmesi bulunmamaktad›r.

2.16 ‹ste¤e ba¤l› kat›l›m özelli¤i olmayan yat›r›m sözleflmeleri

fiirket'in bilanço tarihi itibar›yla, iste¤e ba¤l› kat›l›m özelli¤i olmayan yat›r›m sözleflmesi bulunmamaktad›r.

2.17 Borçlar

Finansal yükümlülükler; baflka bir iflletmeye nakit yada baflka bir finansal varl›k verilmesini gerektirecek ifllemler sonucunda
oluflan yükümlülükleri ifade etmektedir. fiirket'in finansal tablolar›nda finansal yükümlülükler, iskonto edilmifl de¤erleriyle
gösterilmektedir. Bir finansal yükümlülük ödendi¤inde kay›tlardan ç›kar›lmaktad›r.
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2 Sermaye (devam›)

2.18 Vergiler

Kurumlar vergisi
Kurum kazançlar› %20 oran›nda kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince
indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas› gibi) ve di¤er
indirimlerin (yat›r›m teflvikleri gibi) sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kar da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi
ödenmemektedir.

Türkiye'deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye'de yerleflik kurumlara ödenen
kar paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan
2006/10731 say›l› Bakanlar Kurulu karar› ile 5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30'uncu maddelerinde yeralan
baz› tevkifat oranlar› yeniden belirlenmifltir. Bu ba¤lamda Türkiye'de bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde
eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye'de yerleflik kurumlara yap›lanlar d›fl›ndaki temettü ödemeleri üzerinde %10 oran›nda
uygulanan stopaj oran› %15'e ç›kar›lm›flt›r. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kiflilere yap›lan kar da¤›t›mlar›na iliflkin
stopaj oranlar›n›n uygulanmas›nda, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›nda yer alan uygulamalar da göz önünde
bulundurulur. Kar›n sermayeye ilavesi, kar da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.

Geçici vergiler o y›l kazançlar›n›n tabi oldu¤u kurumlar vergisi oran›nda hesaplanarak ödenir. Y›l içinde ödenen geçici
vergiler, o y›l›n y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine mahsup edilebilmektedir.

Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l karlar›ndan mahsup edilemez. fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla
indirilebilir mali zararlar› bulunmamaktad›r.

Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25'inci günü akflam›na kadar
ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe
kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir.

Ertelenmifl vergi
Ertelenmifl vergi borcu veya varl›¤› TMS 12 - Gelir Vergileri standard› uyar›nca varl›klar›n ve yükümlülüklerin finansal
tablolarda gösterilen de¤erleri ile yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki “geçici farkl›l›klar›n”,
bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Vergi mevzuat›na göre varl›klar›n ya da borçlar›n
iktisap tarihinde oluflan mali ya da ticari kar› etkilemeyen farklar bu hesaplaman›n d›fl›nda tutulmufltur.

Hesaplanan ertelenmifl vergi varl›klar› ile ertelenmifl vergi yükümlülükleri, finansal tablolarda, sadece fiirket'in cari vergi
varl›klar›n›, cari vergi yükümlülükleri ile netlefltirmek için yasal bir hakk› varsa ve ertelenmifl vergi aktif ve pasifi ayn›
vergilendirilebilir iflletmenin gelir vergisi ile iliflkili ise net olarak gösterilmektedir.

‹lgili finansal varl›klar›n de¤erlemesi sonucu oluflan farklar kar/zararda muhasebelefltirilmiflse, bunlarla ilgili oluflan cari
dönem kurumlar vergisi veya ertelenmifl vergi geliri veya gideri de kar/zararda muhasebelefltirilmektedir. ‹lgili finansal
varl›klar›n de¤erlemesi sonucu oluflan farklar do¤rudan do¤ruya özkaynak hesaplar›nda muhasebelefltirilmiflse, ilgili vergi
etkileri de do¤rudan özkaynak hesaplar›nda muhasebelefltirilmektedir.

Transfer fiyatland›rmas›
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinin transfer fiyatland›rmas› yoluyla “örtülü kazanç da¤›t›m›” bafll›¤› alt›nda
transfer fiyatland›rmas› konusu ifllenmekte olup; 18 Kas›m 2007 tarihinde yay›mlanan “Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla
Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Genel Tebli¤”i bu konu hakk›nda uygulamadaki detaylar› belirlemifltir.

‹lgili tebli¤e göre, e¤er vergi mükellefleri ilgili kurulufllarla (kiflilerle), fiyatland›rmalar› emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde
yap›lmayan ürün, hizmet veya mal al›m ve sat›m ifllemlerine giriyorlarsa, ilgili karlar transfer fiyatlamas› yoluyla örtülü bir
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2.18 Vergiler (devam›)

flekilde da¤›t›ld›¤› kanaatine var›lacakt›r. Bu tarz transfer fiyatlamas› yoluyla örtülü kar da¤›t›mlar› kurumlar vergisi aç›s›ndan
vergi matrah›ndan indirilemeyecektir.

2.19 Çal›flanlara sa¤lanan faydalar

K›dem tazminat› karfl›l›¤›
Türk ‹fl Kanunu'na göre, fiirket bir senesini doldurmufl olan ve istifa veya kötü davran›fl d›fl›ndaki sebeplerden fiirket'le
iliflkisi kesilen veya hizmet y›l›n› dolduran ve emeklili¤ini kazanan, askere ça¤r›lan veya vefat eden personeli için k›dem
tazminat› ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31
Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, hükümet taraf›ndan belirlenen 2,173 YTL ile s›n›rland›r›lm›flt›r.

TMS 19 - Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar standard› k›dem tazminat› karfl›l›¤› hesaplamas›nda aktüeryal metotlar›n kullan›lmas›n›
gerektirmektedir. 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla kullan›lan aktüeryal tahminler flöyledir:

Yukar›da belirtilen beklenen maafl/limit art›fl oran› hükümetin y›ll›k enflasyon tahminlerine göre belirlenmifltir.

Çal›flanlara sa¤lanan di¤er faydalar
fiirket, çal›flanlar›n›n bir hesap dönemi boyunca sundu¤u hizmetler karfl›l›¤›nda ödenmesi beklenen iskonto edilmemifl,
çal›flanlara sa¤lanan k›sa vadeli faydalar için finansal tablolar›nda TMS 19 kapsam›nda karfl›l›k ay›rmaktad›r.

2.20 Karfl›l›klar

Geçmifl olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü¤ün bulunmas›, yükümlülü¤ün yerine getirilmesinin muhtemel
olmas› ve yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir flekilde ölçülebilmesi durumunda söz konusu karfl›l›k muhasebelefltirilmektedir.
Karfl›l›klar, bilanço tarihi itibar›yla yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için yap›lacak harcaman›n fiirket yönetimi taraf›ndan
yap›lan en iyi tahminine göre hesaplan›r ve etkisinin önemli oldu¤u durumlarda bugünkü de¤erine indirmek suretiyle
iskonto edilir. Tutar›n yeterince güvenilir olarak ölçülemedi¤i ve yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için fiirket'ten kaynak
ç›kma ihtimalinin bulunmad›¤› durumlarda söz konusu yükümlülük “koflullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda
aç›klanmaktad›r.

Koflullu varl›klar geçmifl olaylardan kaynaklanan ve fiirket'in tam anlam›yla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla
kesin mahiyette olmayan olay›n ileride gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilecek olan varl›klard›r. fiirket koflullu varl›klar›
finansal tablolara yans›tmamaktad›r ancak ilgili geliflmelerin finansal tablolarda do¤ru olarak yans›t›lmalar›n› teminen
koflullu varl›klar›n› sürekli olarak de¤erlendirmeye tabi tutmaktad›r. Ekonomik faydan›n fiirket'e girmesi neredeyse kesin
hale gelmesi durumunda ilgili varl›k ve buna iliflkin gelir, de¤iflikli¤in olufltu¤u dönemin finansal tablolar›na dahil edilmekte,
ekonomik fayda giriflinin muhtemel hale gelmesi durumunda ise söz konusu koflullu varl›k finansal tablo dipnotlar›nda
gösterilmektedir.

2.21 Gelirlerin muhasebelefltirilmesi

Yaz›lan primler
Yaz›lan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçelerin yan› s›ra geçmifl y›llarda tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller,
vergiler ve reasürörlere devredilen primler düflüldükten sonra kalan tutar› temsil etmektedir.

‹skonto oran›
Beklenen maafl/limit art›fl oran›
Tahmin edilen personel devir h›z›

31 Aral›k 2008
(%)

6.26
5.40

13.26
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2.21 Gelirlerin muhasebelefltirilmesi (devam›)

Rücu, sovtaj ve benzeri gelirler
Henüz tazminat ödemesi yap›lmam›fl dosyalarla ilgili olarak rücu, sovtaj ve benzeri gelirleri, afla¤›da 2.25 nolu dipnotta
detayl› anlat›ld›¤› üzere fiirket'in bu konudaki geçmifl performans› dikkate al›narak hesaplanmakta olup; hesap dönemi
sonu itibar›yla tahakkuk etmifl muallak tazminat karfl›l›klar›ndan tenzil edilmek suretiyle finansal tablolarda gösterilmektedir.

Ödenen dosyalarla ilgili olarak rücu alacaklar›; ilgili sigorta flirketlerinden ibraname temin edilmesine gerek olmaks›z›n,
tazminat ödemelerinin gerçeklefltirilmesi ve sigortal›lardan ibraname temin edilmesi durumunda, borçlu sigorta flirketinin
teminat limitlerine kadar olan k›sm› gelir olarak kaydedilmektedir. Di¤er taraftan, rücu iflleminin sulhen yap›lmas› halinde
borçlu ile protokol imzalanmas› veya ödemeye iliflkin belge (senet, kredi kart› vb.) al›nm›fl olmas› kayd›yla rücu alacaklar›
gelir olarak kaydedilmektedir.

Al›nan ve ödenen komisyonlar
Sigorta poliçelerinin üretimi ile ilgili arac›lara ödenen komisyon giderleri ile devredilen primler karfl›l›¤›nda reasürörlerden
al›nan komisyon gelirleri afla¤›da 2.24 nolu dipnotta daha detayl› anlat›ld›¤› üzere; 1 Ocak 2008 tarihinden önce üretilen
poliçeler için kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› hesaplamas›nda, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra üretilen poliçeler için ise
ertelenmifl komisyon giderleri ve ertelenmifl komisyon gelirleri hesaplar›nda dikkate al›narak poliçenin ömrü boyunca
faaliyet sonuçlar›na yans›t›lmaktad›r.

Faiz gelir ve giderleri
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esas›na göre etkin faiz yöntemi kullan›larak muhasebelefltirilir. Etkin faiz, finansal varl›k
ya da yükümlülü¤ün ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve ak›mlar›n› defter de¤erine iskontolayan orand›r.
Etkin faiz oran› bir finansal varl›k ya da yükümlülü¤ün kay›tlara al›nmas›yla hesaplanmakta ve müteakip olarak
de¤ifltirilmemektedir.

Etkin faiz oran› hesaplamas›, etkin faizin ayr›lmaz bir parças› olan iskonto ve primleri, ödenen ya da al›nan ücret ve
komisyonlar› ve ifllem maliyetlerini kapsamaktad›r. ‹fllem maliyetleri, finansal bir varl›k ya da yükümlülü¤ün iktisap edilmesi,
ihraç edilmesi ya da elden ç›kar›lmas› ile direkt iliflkili olan ek maliyetlerdir.

Ticari gelir/gider
Ticari gelir/gider, gerçe¤e uygun de¤er fark› kar veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar ile sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n
elden ç›kar›lmas› sonucu ortaya ç›kan kazanç ve kay›plar› içermektedir. Ticari gelir ve ticari gider, iliflikteki finansal tablolarda
s›ras›yla “Finansal yat›r›mlar›n nakde çevrilmesinden elde edilen karlar” ve “Yat›r›mlar›n nakde çevrilmesi sonucunda oluflan
zararlar” hesaplar› içerisinde gösterilmifltir.

Temettü
Temettü gelirleri, ilgili temettüyü elde etme hakk›n›n ortaya ç›kmas› ile muhasebelefltirilmektedir.

2.22 Kiralama ifllemleri

fiirket'in finansal kiralama yoluyla elde edinilmifl maddi varl›klar› bulunmamaktad›r.
Faaliyet kiralamalar›nda yap›lan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eflit tutarlarda gider kaydedilmektedir.

2.23 Kar pay› da¤›t›m›

Rapor tarihi itibar›yla, ödenece¤i ilan edilen kar paylar› bulunmamaktad›r.

2.24 Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›

7 A¤ustos 2007 tarih ve 26606 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na ve Bu Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin
Yönetmelik” (“Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i”) uyar›nca, kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, yürürlükte bulunan sigorta
sözleflmeleri için tahakkuk etmifl primlerin herhangi bir komisyon veya di¤er bir indirim yap›lmaks›z›n brüt olarak gün
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2.24 Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› (devam›)

esas›na göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan k›sm›ndan oluflmaktad›r.

Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, matematik karfl›l›k ayr›lan sigorta sözleflmeleri hariç di¤er sözleflmeler için ayr›lmaktad›r.
Y›ll›k yenilenen sigorta teminat› içeren bir y›ldan uzun süreli sigorta sözleflmelerinin y›ll›k sigorta teminat›na karfl›l›k gelen
primleri için de kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› hesaplanmaktad›r.

7 A¤ustos 2007 tarihinde yay›mlanan Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i'nin 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü¤e girmifl olmas›
nedeniyle; Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤inin yay›m› tarihi ile yürürlü¤e girme tarihi aras›nda geçecek süre içinde teknik
karfl›l›klara iliflkin olarak uygulanacak hükümleri belirlemek üzere Hazine Müsteflarl›¤›, 4 Temmuz 2007 tarih ve 2007/3
say›l› “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Karfl›l›klar›n›n 5684 Say›l› Sigortac›l›k Kanunu Hükümlerine Uyumunun
Sa¤lanmas›na ‹liflkin Genelge”'sini (“Uyum Genelgesi”) yay›mlam›flt›r. Daha önce yap›lan hesaplamalarda kazan›lmam›fl
primler karfl›l›¤› hesab› s›ras›nda deprem primleri düflülürken; Uyum Genelgesi ile 14 Haziran 2007 tarihinden sonra tanzim
edilen poliçeler için, kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› hesab› s›ras›nda deprem primlerinin düflülmemesi gerekti¤i belirtilmifltir.
Dolay›s›yla fiirket, 14 Haziran 2007 tarihinden önce yazd›¤› deprem primleri için kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› hesaplamazken
bu tarihten sonra yazd›¤› deprem primleri için kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› hesaplamaya bafllam›flt›r.

Önceki y›llarda, kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› yürürlükte bulunan poliçeler için tahakkuk etmifl primlerden komisyonlar
düflüldükten sonra hesapland›¤›ndan, 28 Aral›k 2007 tarihli Hazine Müsteflarl›¤›'n›n “Kazan›lmam›fl Primler Karfl›l›¤›n›n
Hesaplanmas›na ve Ertelenmifl Komisyon Gelir ve Giderleri ‹çin Kullan›lacak Hesap Kodlar›na ‹liflkin 2007/25 say›l›
Genelgesi”nde 2007 y›l› için komisyon düflülerek ayr›lan kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n›n 2008 y›l› finansal tablolar›na
devredilmesinde uygulamada ortaya ç›kacak sorunlar›n önlenmesini teminen, 1 Ocak 2008 tarihinden önce tanzim edilen
poliçeler için komisyonlar düflüldükten sonra kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ayr›lmas› uygulamas›na devam edilmesi, yeni
y›lda tanzim edilecek poliçeler için ise yeni sisteme göre ifllem yap›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir.

Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i kapsam›nda, flirketler, kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n› ay›r›rken yürürlükte bulunan sigorta
sözleflmeleri dolay›s›yla ortaya ç›kabilecek hasar ve tazminatlar›n ilgili sözleflmeler için ayr›lm›fl kazan›lmam›fl primler
karfl›l›¤›ndan fazla olma ihtimaline karfl›, her hesap dönemi itibar›yla, son 12 ay› kapsayacak flekilde yeterlilik testi yapmak
zorundad›r. Bu test yap›l›rken, net kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›n›n beklenen net hasar prim oran› ile çarp›lmas›
gerekmektedir. Beklenen net hasar prim oran›, gerçekleflmifl hasarlar›n (muallak hasar ve tazminatlar, net + ödenen
hasarlar ve tazminatlar, net - devreden muallak hasar ve tazminatlar, net) kazan›lm›fl prime (yaz›lan primler, net + devreden
kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, net - kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, net) bölünmesi suretiyle bulunur. Kazan›lm›fl primlerin
hesaplamas›nda; devreden kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› ile ilgili dönemin kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› içinde net olarak
gösterilen arac›lara ödenen komisyonlar ile reasürörlerden al›nan komisyonlar›n ertelenen k›s›mlar› dikkate al›nmaz. Her
bir branfl için beklenen hasar prim oran›n›n %95'in üzerinde olmas› halinde, %95'i aflan oran›n net kazan›lmam›fl primler
karfl›l›¤› ile çarp›lmas› sonucunda bulunan tutar o branfl›n kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›na ilave edilir. Teknik Karfl›l›klar
Yönetmeli¤i uyar›nca, devam eden riskler karfl›l›¤›n›n hesaplamas›nda kullan›lan beklenen hasar prim oran›; 2008 y›l›
hesaplamalar›nda %100 oran›nda dikkate al›n›r. ‹lgili test sonucu, bilanço tarihi itibar›yla fiirket, finansal tablolar›nda
1,441,437 YTL (1 Ocak 2008: 398,865 YTL) tutar›nda devam eden riskler karfl›l›¤› ay›rm›flt›r.

2.25 Muallak tazminat karfl›l›¤›

Tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen
ödenmemifl tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamam›fl ise tahmini bedelleri ile gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl
tazminat bedelleri için muallak tazminat karfl›l›¤› ayr›lmaktad›r.

Muallak tazminat karfl›l›¤›na iliflkin hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmifl olarak dikkate
al›nmaktad›r. Hesap dönemi sonu itibar›yla tahakkuk etmifl muallak tazminat karfl›l›¤›ndan tenzil edilecek rücu, sovtaj ve
benzeri gelirlerin hesaplanmas›nda; son 5 veya daha fazla y›llarda tahakkuk etmifl muallak hasar dosyalar›na iliflkin olarak,
bu hasarlar›n olufltu¤u dönemi izleyen dönemlerde tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin söz konusu dönemlere
ait tahakkuk etmifl muallak tazminat karfl›l›klar›na bölünmesi suretiyle bulunan a¤›rl›kl› ortalama dikkate al›nmaktad›r.
Cari hesap dönemi için ilgili branfl muallak tazminat karfl›l›¤›ndan tenzil edilecek rücu, sovtaj ve benzeri gelirler, ilgili branfl
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2.25 Muallak tazminat karfl›l›¤› (devam›)

için hesaplanm›fl olan a¤›rl›kl› ortalama ile ilgili branfl›n cari döneme iliflkin tahakkuk etmifl muallak tazminat karfl›l›¤›n›n
çarp›lmas› suretiyle hesaplanm›flt›r.

Hesap dönemlerinden önce meydana gelmifl ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmifl tazminatlar, gerçekleflmifl ancak
rapor edilmemifl tazminat bedelleri olarak kabul edilmektedir. Bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla y›llarda;
hesap dönemlerinden önce meydana gelmifl ancak sonras›nda rapor edilmifl tazminatlar›n, bunlara iliflkin rücu, sovtaj ve
benzeri gelir tahsilatlar›n›n tenzil edilmesinden sonra kalan tutarlar›n›n, söz konusu y›llara iliflkin prim üretimlerine bölünmesi
suretiyle bulunan a¤›rl›kl› ortalama dikkate al›nmaktad›r. Cari hesap dönemi için gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl
tazminat bedeli, yukar›da belirtilen flekilde hesaplanm›fl olan a¤›rl›kl› ortalama ile cari hesap döneminden önceki 12 ayl›k
toplam prim üretiminin çarp›lmas› suretiyle hesaplanm›flt›r. Bu çerçevede fiirket, bilanço tarihi itibar›yla, gerçekleflmifl ancak
rapor edilmemifl tazminat bedelleri ile ilgili olarak finansal tablolar›nda 5,374,537 YTL tutar›nda net muallak tazminat
karfl›l›¤› ay›rm›flt›r.

Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i uyar›nca, sigorta ve reasürans ile emeklilik flirketleri mali y›l sonlar›nda muallak tazminat
karfl›l›¤› yeterlilik testi yapmak zorundad›r. Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan belirlenecek esaslar çerçevesinde ayr› ayr›
hesaplanacak muallak tazminat karfl›l›¤› yeterlilik oran›n›n, cari hesap y›l› hariç olmak üzere, son befl y›ll›k aritmetik
ortalamas›n›n %95'in alt›nda olmas› halinde, bu oran ile %95 oran› aras›ndaki fark, cari y›l muallak tazminat karfl›l›¤› ile
çarp›larak yeterlilik oran› fark tutar› bulunur. Yeterlilik oran› fark tutar› her bir branfl için ayr› ayr› ilave edilerek cari y›lda
ayr›lacak nihai muallak tazminat karfl›l›¤› hesaplan›r. Yeterlilik tablosu düzenlemesi s›ras›nda ve muallak tazminat karfl›l›¤›
hesab›nda; tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl, gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl muallak tazminatlar ile tüm
gider paylar› dikkate al›n›r. Bilanço tarihi itibar›yla fiirket, muallak tazminat karfl›l›¤› yeterlilik testi sonucunda finansal
tablolar›nda 2,682,775 YTL tutar›nda net muallak tazminat karfl›l›¤› ay›rm›flt›r.

Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i uyar›nca, ilgili hesap dönemi muallak tazminat karfl›l›¤› tutar›, Hazine Müsteflarl›¤›'nca
belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile bulunan tutardan düflük olamaz. Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i'nin
Geçici 2'nci maddesinde 2008 y›l› hesaplamalar›nda aktüeryal zincirleme merdiven metoduna istinaden bulunan muallak
hasar tutar›n›n %80'inin dikkate al›naca¤› belirtilmifltir. Bilanço tarihi itibar›yla, aktüeryal zincirleme merdiven metodu
uyar›nca ayr›lmas› gereken muallak tazminat karfl›l›¤› bulunmamaktad›r.

2.26 Dengeleme karfl›l›¤›

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren Teknik Karfl›l›klar Yönetmeli¤i ile birlikte flirketlerin takip eden hesap
dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlar›ndaki dalgalanmalar› dengelemek ve katastrofik riskleri karfl›lamak
üzere kredi ve deprem teminatlar› için dengeleme karfl›l›¤› ay›rmas› gerekmektedir. ‹lk defa 2008 y›l›nda uygulanmaya
bafllanan bu karfl›l›k, her bir y›la tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12'si oran›nda hesaplanmaktad›r. Net
primin hesaplanmas›nda, bölüflmesiz reasürans anlaflmalar› için ödenen tutarlar devredilen prim olarak telakki edilir. Karfl›l›k
ayr›lmas›na son befl finansal y›lda yaz›lan net primlerin en yüksek tutar›n›n %150'sine ulafl›l›ncaya kadar devam edilir.
Hasar›n meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleflmede belirtilen muafiyet limitinin alt›nda
kalan miktarlar dengeleme karfl›l›klar›ndan indirilemez. Verilen teminat nedeniyle ödenen tazminatlar varsa birinci y›l
ayr›lan karfl›l›klardan bafllamak üzere ilk giren ilk ç›kar yöntemine göre dengeleme karfl›l›klar›ndan düflülür. Dengeleme
karfl›l›klar›, iliflikteki finansal tablolarda “di¤er teknik karfl›l›klar” hesab› içerisinde gösterilmifltir.

2.27 ‹liflkili taraflar

Finansal tablolar›n amac› do¤rultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri
taraf›ndan kontrol edilen veya kendilerine ba¤l› flirketler ile birlikte, ifltirakler ve müflterek yönetime tabi ortakl›klar iliflkili
taraflar olarak kabul edilmifltir.

2.28 Hisse bafl›na kazanç

Hisse bafl›na kazanç fiirket'in dönem net kar›n›n, dönemin a¤›rl›kl› ortalama hisse senedi say›s›na bölünmesi ile hesaplanm›flt›r.
Türkiye'de firmalar mevcut sermayedarlar›n pay› oran›nda da¤›tmak suretiyle geçmifl y›llar karlar›ndan sermaye art›fl› 
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2.28 Hisse bafl›na kazanç (devam›)

(“Bedelsiz Hisseler”) yapabilirler. Hisse bafl›na kazanç hesaplamas›nda bedelsiz hisseler ihraç edilmifl hisseler olarak
de¤erlendirilmektedir.

2.29 Bilanço tarihinden sonraki olaylar

fiirket'in bilanço tarihi itibar›yla finansal pozisyonu hakk›nda ilave bilgi sa¤layan bilanço sonras› olaylar (bilanço tarihinden
sonra ortaya ç›kan ve düzeltme kayd› gerektiren olaylar) finansal tablolara yans›t›l›r. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan
ve düzeltme kayd› gerektirmeyen önemli olaylar ise dipnotlarda belirtilir.

2.30 Henüz uygulanmayan yeni standart ve yorumlar

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayacak hesap dönemlerinde Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
(“UFRS”) kapsam›nda yürürlü¤e girecek olan ve TFRS kapsam›nda baz›lar› henüz incelenmekte olup iliflikteki finansal
tablolar haz›rlan›rken uygulanmam›fl olan standartlar, de¤ifliklikler ve yorumlar afla¤›daki gibidir:

• TFRS 8 - Faaliyet Bölümleri, TMS 14 - Bölümlere Göre Raporlama standard›n›n yerini almaktad›r. TFRS 8 iflletmenin 
operasyonel bölümleri ve ayr›ca ürün ve servisleri ile hangi co¤rafik alanlarda faaliyet gösterdi¤i ve büyük müflterilerinin
dipnotlarda gösterilmesi ile ilgili flartlar› belirtmektedir. TFRS 8 standard› 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren haz›rlanacak
y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in dipnotlar›na herhangi bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TFRYK 15 - Gayrimenkul fiirketlerinde ‹nflaat Sözleflmeleri, bir gayrimenkul inflaat sözleflmesinin, TMS 11 - ‹nflaat 
Sözleflmeleri veya TMS 18 - Has›lat standartlar›ndan hangisinin kapsam›nda oldu¤u dolay›s›yla da inflaat sözleflmelerine
istinaden gelirlerin kay›tlara al›nmas›n›n zamanlamas› konular›nda rehberlik etmektedir. TFRYK 15, 1 Ocak 2009 
tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde
bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TFRYK 17 - Nakdi Olmayan Varl›klar›n Sahiplerine Da¤›t›lmas›” standard› afla¤›daki hususlara aç›kl›k getirmektedir;

- Kar da¤›t›m›n›n yetkili kiflilerce uygun bir flekilde onayland›¤› ve daha fazla iflletmenin iste¤inde olmad›¤› durumlarda
da¤›t›lacak kar da¤›t›m›n›n yükümlülük olarak kay›tlara al›nmas› gerekmektedir.
- Bir iflletme kar pay› yükümlülü¤ünü, da¤›t›lan net varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erleri ile ölçmelidir.
- Bir iflletme, da¤›t›lan net varl›klar›n defter de¤eri ile ödenen kâr pay› aras›ndaki fark› gelir tablosunda muhasebelefltirmelidir.

Bahsi geçen TFRYK dâhilinde, sahiplere da¤›t›lmak üzere elde tutulan bir net varl›k durdurulan faaliyet tan›m›n› karfl›l›yor
ise, iflletmenin bununla ilgili olarak dipnotlar›nda ek aç›klamalar sunmas› gerekmektedir.

‹flletmelerin, geçmiflte bu flekilde yapt›klar› da¤›t›mlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinin tespitinde yaflayacaklar› güçlükleri
göz önünde bulundurarak TFRYK bu rehberin gelece¤e dönük olarak uygulanmas›n› gerektirmektedir. Yeni düzenlemeler,
istenilirse iflletmelerin daha önce uygulamaya bafllamas› hakk› sakl› kalmak kofluluyla, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas›
beklenmemektedir.

• Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”), TMS 32 - Finansal Araçlar: Sunum ve TMS 1 - Finansal Tablolar›n 
Sunumu standartlar›n›n iflas halinde cay›labilir finansal araç ve yükümlülüklerin bilanço s›n›flamas›n› hakk›ndaki bölümünü
tekrar düzenlemifltir. Bunun sonucu olarak, finansal yükümlülük olarak tan›mlanan baz› finansal araçlar iflletmenin net
aktifi üzerinde arta kalan haklar› temsil etti¤inden özkaynaklara s›n›flanacakt›r. ‹flas halinde cay›labilir finansal araç ve
yükümlülüklere yap›lan düzenlemeler 1 Ocak 2009 tarihi itibar›yla yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› 
üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• Yeniden düzenlenmifl TMS 1 - Finansal Tablolar›n Sunuluflu, 6 Eylül 2007 tarihinde TMSK taraf›ndan yay›mlanm›flt›r. 
Bir önceki TMS 1 ile aras›ndaki ana farklar iflletmelere afla¤›da belirtilenleri yapma zorunlulu¤unun getirilmesidir:
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2.30 Henüz uygulanmayan yeni standart ve yorumlar (devam›)

- Ortaklara ait olmayan her türlü özkaynak kalemlerindeki de¤iflimin, tek bir kapsaml› gelir tablosu olarak veya iki ayr›
tablo olarak (gelir tablosu ve kapsaml› gelir tablosu için iki ayr› tablo sunulmas›) sunulmas› gerekmektedir. Özkaynaklarda
muhasebelefltirilen gelir gider kalemlerini de içeren kapsaml› gelir tablosunda bulunan kalemler özkaynak hareket 
tablosunda gösterilmeyebilir.

- ‹flletme bir muhasebe politikas›n› geçmifle dönük olarak uygulad›¤›nda veya finansal tablolar›n› yeniden düzenledi¤inde,
karfl›laflt›r›labilir en erken dönemin bafllang›c›na iliflkin eksiksiz tam tak›m sunulan finansal tablolarla ilgili iflletmenin 
finansal pozisyonunun (bilanço) sunulmas› gerekmektedir.

- Do¤rudan özkaynaklarda muhasebelefltirilen gelir gider kalemlerini de içeren kapsaml› gelir tablosunun bütün kalemleri
ile ilgili gelir vergisi etkisinin gösterilmesi gerekmektedir.

- Do¤rudan özkaynaklarda muhasebelefltirilen gelir gider kalemlerini de içeren kapsaml› gelir tablosunun bütün kalemleri
ile ilgili yeniden s›n›flamalar›n gösterilmesi gerekmektedir.

TMS 1 finansal tablolar›n bafll›klar›n› de¤ifltirmektedir.

-'Bilanço', 'Finansal Pozisyon Tablosu' olarak de¤ifltirilmifltir.

-'Gelir Tablosu', 'Kapsaml› Gelir Tablosu' olarak de¤ifltirilmifltir.

-'Nakit Ak›m Tablosu', 'Nakit Ak›mlar Tablosu' olarak de¤ifltirilmifltir.

Yeniden düzenlenmifl TMS 1, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olacakt›r.

• TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme standard›na getirilen düzenlemelere göre;

- Türev ürünlerin riskten korunma arac› olarak dizayn edilmesi veya daha önce riskten korunma arac› olarak dizayn 
edilmifl türev ürünlerin daha fazla riskten korunma arac› olarak dizayn edilmesinden vazgeçilmesi durumlar›nda türev
ürünlerin sonradan gerçe¤e uygun de¤er fark› kar/zarara yans›t›lan olarak s›n›flanabilece¤i veya bu s›n›ftan ç›kar›labilece¤i
konusunda aç›kl›k getirilmifltir.

- Al›m-sat›m amaçl› tutulan kalemlerle iliflkili olarak gerçe¤e uygun de¤er fark› kar/zarara yans›t›lan finansal varl›k veya
finansal yükümlülüklerin tan›m›n› güncellemektedir. Söz konusu de¤iflikli¤e göre; k›sa vadeli fiyat hareketlerinden kar
elde etmek amac›yla oluflturulan finansal araçlar portföyünün bir parças› olan finansal varl›k veya yükümlülük ilk kayda
alma s›ras›nda böyle bir portföye dahil edilir.

- TFRS 8 - Faaliyet Bölümleri” standard› ile olan uyuflmazl›¤› gidermek için, riskten korunma araçlar›n›n bölümleme 
seviyesinde dizayn edilmesi gerekti¤ine iliflkin k›s›m ç›kar›lm›flt›r

- Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma muhasebesi uygulamas›n›n kesildi¤i durumda borçlanmay› temsil eden 
finansal araçlar›n defter de¤erinin yeniden ölçülmesinde gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma muhasebesi 
uygulamas›n›n durduruldu¤u tarihte yeniden hesaplanan etkin faizin kullan›laca¤› konusunda aç›kl›k getirmektedir.

Yeni düzenlemeler istenilirse iflletmelerin daha önce uygulamaya bafllamas› hakk› sakl› kalmak kofluluyla 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde
bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.
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2.30 Henüz uygulanmayan yeni standart ve yorumlar (devam›)

• TMSK, “hakedifl koflullar›” ve “iptaller” flartlar›n›n aç›kl›¤a kavuflturulmas› amac› ile TFRS 2 - Hisse Bazl› Ödemeler 
üzerindeki son düzenlemelerini 17 Ocak 2008 tarihinde yay›mlam›flt›r. Buna göre;

- Hakedifl koflullar› sadece hizmet ve performans koflullar›d›r. Hisse bazl› ödemeler kapsam›nda yer alan di¤er unsurlar
hakedifl koflullar›n›n kapsam›nda yer almamaktad›r. TFRS 2 kapsam›nda, hakedifl koflullar›n› tafl›mayan hisse bazl› 
ödemelerin unsurlar› hisse bazl› ödemelerin ihraç tarihindeki piyasa de¤eri içerisinde dikkate al›nmal›d›r. Gerçe¤e uygun
de¤er ayr›ca piyasa ile iliflkili hakedifl koflullar›n› da kapsamaktad›r.

- Gerek flirket gerekse üçüncü taraflar taraf›ndan yap›lan tüm iptaller ayn› flekilde muhasebelefltirilmelidir. TFRS 2 
kapsam›nda, sermaye araçlar›na dayal› enstrümanlar›n iptal edilmesi, hakedifl sürecinin h›zlanmas› olarak dikkate 
al›nmaktad›r. Bu nedenle iptal ifllemi ile ilgili ödenen tutarlar sermaye araçlar›na dayal› enstrümanlar›n geri al›m› olarak
muhasebelefltirilmelidir. Sermaye araçlar›na dayal› enstrümanlar›n gerçe¤e uygun de¤erinin üzerinde yap›lan her türlü
ödeme gider olarak kabul edilmektedir.

Söz konusu de¤ifliklik, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup,
fiirket'in finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TMSK, 29 Mart 2007 tarihinde yeniden düzenlenmifl TMS 23 - Borçlanma Maliyetleri'ni yay›mlam›flt›r. Bir önceki ile 
karfl›laflt›r›ld›¤›nda yeniden düzenlenmifl TMS 23 aras›ndaki en önemli fark, kullan›ma veya sat›fla haz›r hale gelmesi 
zaman alan aktiflerin borçlanma maliyetlerinin an›nda giderlefltirilmesine iliflkin alternatif uygulaman›n kald›r›lmas›d›r.
Art›k, flirketlerin borçlanma maliyetlerini, bu gibi aktiflerin maliyetleri içerisine aktiflefltirmeleri gerekmektedir. Yeniden
düzenlenmifl TMS 23, gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterilen aktiflerin ve kullan›lmaya veya sat›lmaya haz›r hale 
getirilmeleri zaman alsa dahi büyük miktarlarda ve seri olarak üretilen/imal edilen stoklar›n borçlanma maliyetlerinin 
aktiflefltirilmesini zorunlu k›lmamaktad›r. Yeniden düzenlenmifl TMS 23, 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
aktiflefltirilen aktiflerin borçlanma maliyetleri için geçerli olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde herhangi bir etkisinin
olmas› beklenmemektedir.

• TMS 23 - Borçlanma Maliyeti standard›nda yap›lan güncellemeler borçlanma maliyetlerinin tan›m›n› güncellemifltir. 
Buna göre faiz giderleri, TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme standard›nda belirtildi¤i üzere etkin 
faiz yöntemi kullan›larak hesaplanmal›d›r. Bu düzenleme TMS 39 ve TMS 23 aras›ndaki uyumsuzlu¤u ortadan 
kald›rmaktad›r. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e
girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TFRS - 5 Sat›fl Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler standard›nda yap›lan güncellemeler, sat›fl
sonras›nda bu ba¤l› ortakl›¤› ile ilgili kontrol gücü olmayan paya sahip olacak olsa dahi kontrolün kaybedilmesine neden
olacak flekilde bir ba¤l› ortakl›¤› ile ilgili sat›fl plan› oluflturan bir iflletmenin, TFRS 5'te tan›mlanan sat›fl amaçl› elde 
tutulan olarak s›n›flama kriterlerini sa¤l›yorsa ilgili ba¤l› ortakl›¤›n bütün aktif ve pasiflerini sat›fl amaçl› elde tutulan 
olarak s›n›flamas›n› gerektirmektedir. Durdurulan faaliyetler tan›m›na giriyorsa bu ba¤l› ortakl›¤a iliflkin gerekli dipnot
ve aç›klamalar›n yap›lmas› gerekmektedir. Bununla iliflkili olarak TFRS 1 - Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›n›n 
‹lk Uygulamas› standard›nda yap›lan güncellemeler, bu güncellemelerin TFRS'ye geçiflten itibaren ileriye dönük olarak
uygulanmas› gerekti¤ini belirtmektedir. Bu güncellemeler, ayn› zamanda TMS 27 - Konsolide ve Bireyse Finansal Tablolar
standard›na getirilen güncellemeleri uygulayan iflletmelerin daha önce uygulamaya bafllamas› hakk› sakl› kalmak 
kofluluyla, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in
finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TMSK, TMS 28 - ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar ve TMS 31 - ‹fl Ortakl›klar›ndaki Paylar standartlar›na da yenileme getiren, 
yeniden düzenlenmifl TFRS 3 - ‹flletme Birleflmeleri ve güncellenmifl TMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 
standartlar›n› yay›mlayarak iflletme birleflmeleri ile ilgili projenin ikinci faz›n› tamamlam›flt›r.
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Buna göre, edinen iflletme, kontrol gücü olmayan paylar› (az›nl›k paylar›n›),

- kontrol gücü olmayan paylara atfedilebilir bir k›s›m içeren flerefiye anlam›na gelen, iflletme birleflme tarihindeki gerçe¤e
uygun de¤eri; ya da

- edinen iflletme taraf›ndan sat›n al›nan ve kontrol gücü içeren paylar ile ilgili flerefiye anlam›na gelen, edinilen iflletmenin
tan›mlanabilir varl›k ve borçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erindeki orant›sal paylar› baz alarak ölçmeyi seçebilir.

Bu seçim ifllem baz›nda yap›l›r.
Yeni düzenlemeler istenilirse iflletmelerin daha önce uygulamaya bafllamas› hakk› sakl› kalmak kofluluyla 1 Temmuz 
2009 itibar›yla yürürlü¤e girecek olup fiirket'in finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TFRS 1 - Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›n›n ‹lk Uygulamas› ve TMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
standartlar›nda yap›lan güncellemeler, TFRS'lerin ilk defa uygulanmas› s›ras›nda TMS 27'ye uygun olarak geriye dönük
maliyet belirlenmesi ve maliyet yönteminin uygulanmas›n›n baz› durumlarda afl›r› maliyet ve u¤rafl›lara katlanmadan 
ulafl›lamayaca¤› ile ilgili flüphelere aç›kl›k getirmektedir. Yap›lan güncellemeler bu konuyu ele almakta olup;

- TFRS'leri ilk defa uygulayan iflletmelere, haz›rlad›klar› bireysel finansal tablolar›nda ifltirakler, birlikte kontrol edilen 
ortakl›klar ve ba¤l› ortakl›klara yap›lan yat›r›mlar›n bafllang›çtaki maliyetini ölçmek için, gerçe¤e uygun de¤er yada 
önceki muhasebe uygulamalar›na göre belirlenen defter de¤erine göre belirlenecek tahmini bir maliyetin kullan›lmas›na
izin vermekte; ve

- TMS 27'de yer alan maliyet metodunun tan›m›n› ç›kartarak yerine iflletmenin haz›rlad›¤› bireysel finansal tablolarda 
temettülerin gelir olarak gösterilmesi zorunlulu¤unu getirmektedir.

TMS 27'de yap›lan güncellemeler ayn› zamanda, yeniden örgütlenme sonucunda ana ortakl›k konumuna gelen 
iflletmelerin bireysel finansal tablolar›nda bafllang›ç maliyetini ölçmelerine iliflkin sorulara da aç›kl›k getirmektedir. Yap›lan
güncellemeler, yeni ana ortakl›¤›n, önceki ana ortaktaki yat›r›m›n›n maliyetinin, yeniden örgütlenme tarihi itibar›yla 
önceki ana ortakl›¤›n defter de¤erine göre belirlenmifl özkaynak kalemlerindeki pay› ile ölçülmesini gerektirmektedir.

Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup,
fiirket'in finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standard›nda yap›lan güncellemeler, Grubun bir ba¤l› ortakl›¤› üzerindeki
kontrolünü kaybetmedi¤i flartlar alt›nda sahiplik oran›nda gerçekleflen de¤iflimlerin özkaynaklarda muhasebelefltirmesini
gerektirmektedir. Grup, ba¤l› ortakl›¤› üzerindeki kontrolü kaybetti¤inde ise önceki ba¤l› ortakl›kta kalan paylar gerçe¤e
uygun de¤eri ile ölçülerek oluflan farklar kar/zarar tablosunda muhasebelefltirilir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde
bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TMS 28 - ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar (ve bununla iliflkili olarak TMS 32 - Finansal Araçlar: Sunum ve TFRS 7 - Finansal 
Araçlar: Aç›klamalar standartlar›n da yap›lan güncellemeler) standard›nda yap›lan güncellemeler; özkaynak yönteminin
uygulanmas› sonras›nda yat›r›mc›n›n, ifltirakteki net yat›r›m› ile ilgili olarak herhangi bir ilave de¤er düflüklü¤ünü, 
yat›r›m›n defter de¤erine ilave edilen flerefiye dahil herhangi bir varl›¤a tahsis edemeyece¤i konusunda aç›kl›k 
getirmektedir. Yap›lan güncellemeler ayr›ca, de¤er düflüklü¤ü geri çevrilmesinin, ifltirak art›fllar›n›n geri kazan›labilir 
tutar› kapsam›nda düzeltme yap›larak kaydedilmesi gerekti¤i konusuna aç›kl›k getirmektedir. Yeni düzenlemeler 
istenilirse iflletmelerin daha önce uygulamaya bafllamas› hakk› sakl› kalmak kofluluyla 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas›
beklenmemektedir.
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• TMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standard›nda yap›lan güncellemelere göre, daha önce TMS 39 - 
Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme standard›na göre ölçülen ba¤l› ortal›klara yap›lan yat›r›mlar›n TFRS 5 - 
Sat›fl Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler standard›na uygun olarak sat›fl amaçl› elde tutulan
varl›k olarak s›n›flanmas› durumunda TMS 39 uygulanmaya devam edilecektir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 
tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde
bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TMS 28 - ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar standard›nda yap›lan güncellemeler (ve bununla iliflkili olarak TMS 32 - Finansal 
Araçlar: Sunum ve TFRS 7 - Finansal Araçlar: Aç›klamalar standartlar›n da yap›lan de¤ifliklikler), ifltirakteki bir yat›r›m›n
TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme standard›na uygun olarak muhasebelefltirildi¤i durumlarda 
TMS 28'te belirtilen bütün dipnot ve aç›klamalar›n yerine TMS 32 ve TFRS 7 gere¤i verilen dipnotlara ilaveten sadece
belirli dipnotlar›n verilmesini gerektirmektedir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren haz›rlanacak
y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TMS 31 - ‹fl Ortakl›klar›ndaki Paylar standard›nda yap›lan güncellemeler (ve bununla iliflkili olarak TMS 32 - Finansal 
Araçlar: Sunum ve TFRS 7 - Finansal Araçlar: Aç›klamalar standartlar›n da yap›lan de¤ifliklikler), ifl ortakl›klar›ndaki bir 
yat›r›m›n TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme standard›na uygun olarak muhasebelefltirildi¤i 
durumlarda TMS 31'de belirtilen bütün dipnot ve aç›klamalar›n yerine TMS 32 ve TFRS 7 gere¤i verilen dipnotlara 
ilaveten sadece belirli dipnotlar›n verilmesini gerektirmektedir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas›
beklenmemektedir.

• TMS 36 - Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü standard›nda yap›lan güncellemeler, sat›fl maliyetleri düflülmüfl gerçe¤e uygun
de¤erinin indirgenmifl nakit ak›mlar›na göre belirlendi¤i durumlarda kullan›m de¤eri hesaplamas›na eflde¤er olan 
dipnotlar›n verilmesini gerektirmektedir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k 
finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TMS 16 - Maddi Duran Varl›klar standard›na iliflkin güncellemeler, kiralan›p daha sonra rutin olarak sat›lan varl›klar›n 
gösterimi konusunda de¤ifliklikler getirmektedir. Yap›lan güncellemeler, bu tür varl›klar›n, kiralaman›n durduruldu¤u 
ve sat›fl amaçl› elde tutulan varl›k haline geldi¤inde defter de¤erleri ile stoklara s›n›flanmas› ve bu varl›klar›n sat›fl›ndan
elde edilen tutarlar›n TMS 18 - Hâs›lat standard›na uygun olarak has›lat olarak muhasebelefltirilmesi sonucunu 
do¤urmaktad›r. Yeni düzenlemeler istenilirse iflletmelerin daha önce uygulamaya bafllamas› hakk› sakl› kalmak kofluluyla,
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar›
üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TMS 38 - Maddi Olmayan Duran Varl›klar standard›nda yap›lan güncellemelere göre;

- reklam ve tan›t›m faaliyetleri çerçevesinde yap›lan harcamalar, bu mal veya hizmetlerden yarar sa¤land›¤› sürece gider
olarak kaydedilebilir; örne¤in, bir mal›n edinimi göz önünde bulunduruldu¤unda, mal›n kullan›m hakk›na sahip olundu¤u
sürece yap›lan harcamalar gider olarak kaydedilebilinir;

- yap›lan bir ön ödeme sadece ilgili mal veya hizmetin al›m› ile ilgili olarak yap›lan bir avans ödemesi olmas› durumunda
kay›tlara al›nmal›d›r; ve

- kataloglar envanterden ziyade bir çeflit reklam ve tan›t›m materyali olarak de¤erlendirilmelidir.

Yeni düzenlemeler istenilirse iflletmelerin daha önce uygulamaya bafllamas› hakk› sakl› kalmak kofluluyla 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde
bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.
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• TMS 38 - Maddi Olmayan Duran Varl›klar standard›ndaki güncellemeler, belirli bir ömre sahip maddi olmayan duran 
varl›klar için do¤rusal yöntemle ulafl›landan daha az bir birikmifl itfa pay›n›n ortaya ç›kmas›na neden olabilecek ikna 
edici bir yöntemin desteklenmesini ortadan kald›rmaktad›r. TMSK bu gözlemi, üretim birimlerine göre amortisman 
metodu sonucunda ortaya ç›kan birikmifl amortisman›n, do¤rusal amortisman metodunda hesaplanan birikmifl 
amortismana göre az olmas› durumunda üretim birimlerine göre ayr›lan amortisman›n engellenece¤ine dair iddialar› 
önlemek için ortadan kald›rm›flt›r. Yeni düzenlemeler, istenilirse iflletmelerin daha önce uygulamaya bafllamas› hakk› 
sakl› kalmak kofluluyla, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup,
fiirket'in finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TMS 19 - Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar standard›na getirilen düzenlemelere göre;

- Çal›flanlara sa¤lanan k›sa vadeli faydalar›n, çal›flanlara, hizmet sunduklar› dönemin sonundan itibaren on iki ay içinde
tamam› ödenecek olan faydalar oldu¤unu belirterek çal›flanlara sa¤lanan k›sa vadeli ve uzun vadeli faydalar aras›ndaki
fark› tan›mlamaktad›r. Sonuç olarak yap›lan de¤ifliklik; TMS 19 standard› içerisinde çal›flanlara sa¤lanan k›sa vadeli 
faydalar›n tan›m›nda bahsi geçen '12 ayl›k dönemine denk düflen' kelimesi yerine '12 ay içinde ödenecek olan' 
kelimesinin, çal›flanlara sa¤lanan uzun vadeli faydalar›n tan›m›nda bahsi geçen '12 ayl›k döneme denk düflmeyen' 
kelimesi yerine '12 ay içinde tamam› ödenmeyen' kelimesinin getirilmifltir.

- Tan›mlanm›fl fayda planlar›n›n ölçülmesinde dikkate al›nmad›¤› sürece plan idare maliyetlerinin düflülmesinin uygun
oldu¤u konusunda aç›kl›k getirmektedir. Di¤er bir ifade ile, plan uygulama maliyetleri, plan varl›klar›n›n getirisi içerisinde
muhasebelefltirilir veya tan›mlanm›fl fayda yükümlülüklerinin de¤erlemesinde kullan›lan aktüeryal varsay›mlar içerisine
dahil edilir.

- Gelecekte maafllarda meydana gelebilecek art›fllardan etkilenen fayda taahhütlerindeki de¤iflimden kaynaklanan bir
plan de¤iflikli¤i azaltma olarak görülürken, geçmifl hizmetlere mal edilebilir faydalar› de¤ifltiren bir plan de¤iflikli¤i, 
tan›mlanm›fl fayda yükümlülü¤ünün bugünkü de¤erinde gerçekleflen bir azalma ile sonuçland›¤›nda geçmifl hizmet 
maliyetinde eksi yönde bir art›fla neden olmaktad›r.

Yeni düzenlemeler istenilirse iflletmelerin daha önce uygulamaya bafllamas› hakk› sakl› kalmak kofluluyla 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde
bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

• TMS 29 - Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standard›nda yap›lan güncellemeler, baz› varl›k ve 
yükümlülüklerin tarihi maliyet yerine gerçe¤e uygun de¤erleri ile yans›t›lmas›n› gerektirir. Söz konusu düzenleme, 1 
Ocak 2009 tarihinden itibaren haz›rlanacak y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar›
üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

o TMS 40 - Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller standard›nda yap›lan güncellemeler, gelecekte yat›r›m amaçl› gayrimenkul 
olarak kullan›lmak üzere infla edilen veya gelifltirme aflamas›ndaki gayrimenkullerin TMS 40 standard›n›n kapsam›nda
oldu¤u belirtilmifltir. Gerçe¤e uygun de¤er yöntemi seçilmiflse, bu tarz varl›klar gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülmelidir.
Bununla birlikte, infla edilmekte olan gayrimenkulün gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir bir flekilde ölçülemiyorsa, ilgili 
gayrimenkulün gerçe¤e uygun de¤erinin güvenilir bir flekilde ölçülebildi¤i veya inflaat›n tamamland›¤› tarihlerden en 
erken olan› ortaya ç›kana kadar ilgili gayrimenkuller maliyet bedelleri ile gösterilebilirler. Yeni düzenlemeler, istenilirse
iflletmelerin daha önce uygulamaya bafllamas› hakk› sakl› kalmak kofluluyla, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren haz›rlanacak
y›ll›k finansal tablolar için yürürlü¤e girecek olup, fiirket'in finansal tablolar› üzerinde bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.
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3 Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri

Bu bölümde verilen notlar, sigorta riski (Not 4.1) ve finansal riskin (Not 4.2) yönetimine iliflkin verilen aç›klamalara ilave
olarak sa¤lanm›flt›r.

Finansal tablolar›n haz›rlanmas›, raporlanan aktif ve pasif tutarlar›n›, gelir ve giderleri ve muhasebe ilkelerinin uygulanmas›n›
etkileyecek baz› tahmin ve yorumlar›n yap›lmas›n› gerektirmektedir. Fiili sonuçlar cari tahminlerden farkl› olabilir.

Tahminler ve tahminlerin temelini teflkil eden varsay›mlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki
güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yap›ld›¤› dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde
kay›tlara al›n›r.

Özellikle, iliflikteki finansal tablolarda sunulan tutarlar üzerinde en fazla etkisi olan, önemli tahminlerdeki belirsizliklere
ve kritik olan yorumlara ait bilgiler afla¤›daki notlarda aç›klanm›flt›r:

Not 4.1 - Sigorta riskinin yönetimi
Not 4.2 - Finansal riskin yönetimi
Not 6 - Maddi duran varl›klar
Not 8 - Maddi olmayan duran varl›klar
Not 9 - ‹fltiraklerdeki yat›r›mlar
Not 10 - Reasürans varl›klar›
Not 11 - Finansal varl›klar
Not 12 - Kredi ve alacaklar
Not 14 - Nakit ve nakit benzeri varl›klar
Not 17 - Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varl›klar›
Not 17 - Ertelenmifl üretim komisyonlar›
Not 19 - Ticari ve di¤er borçlar, ertelenmifl gelirler
Not 21 - Ertelenmifl vergiler
Not 23 - Di¤er yükümlülükler ve masraf karfl›l›klar›

4 Sigorta ve finansal riskin yönetimi

4.1 Sigorta riskinin yönetimi
Herhangi bir sigorta sözleflmesindeki risk, sigortaya konu olan olay›n oluflma olas›l›¤› ve buna konu olan hasar›n tutar›ndaki
belirsizliktir. Yap›s› gere¤i bu risk olas› ve tahmin edilemezdir.

Sigorta bir risk yönetim felsefesi içerisinde, ani ve beklenmedik risklerin transferini sa¤layan bir araçt›r. Bu risk yönetim
felsefesinin en önemli aflamalar›;

• Ortaya ç›kmas› muhtemel risklerin tan›mlanmas›,
• Risk kabul kriterleri çerçevesinde de¤erlendirilmesi,
• Primin tespiti ve poliçe flart ve koflullar›n›n flekillendirilmesidir.

Belirtilen tüm bu aflamalar “underwriting” ifllemine dayanmaktad›r. Underwriting iflleminde fiirket'in risk kabulü yapan
teknik birimlerinde görevli underwriter pozisyonundaki uzmanlar taraf›ndan Reasürans Anlaflmalar› ve Risk Kabul Yönetmeli¤i
çerçevesinde de¤erlendirme yap›lmaktad›r. Bu yönetmelikte faaliyet alanlar›na göre fiirketçe Kabul Edilmeyen Riziko Türleri
ve Genel Müdürlük Yetkisinde Kabul Edilen Riskler tan›mlanmaktad›r. Genel Müdürlük yetkisindeki ifllerde riskin özelli¤ine
ve miktar›na göre görevlendirilen Risk Mühendisleri taraf›ndan riziko teftifl çal›flmalar› yap›lmakta ve riski de¤erlendirecek
olan underwriterlara veri sa¤lanmaktad›r. ‹fllem süreçlerinde operasyonu azaltabilmek ve sat›fltaki etkinli¤i artt›rabilmek
için belli faaliyet alanlar›na yönelik olarak teknik birimlerin çal›flmas› kapsam›nda paket poliçe prosedürü oluflturulmufltur.
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4.1 Sigorta riskinin yönetimi (devam›)

Teknik birimler taraf›ndan yap›lan risk fiyatlamas›n›n sonucu ortaya ç›kan sigorta primi içerisinde; risk primi, vergi-
komisyonlar ve belirli varsay›mlara dayanan fiirket'in di¤er giderleri yer almaktad›r. Risk primi, ortaya ç›kma olas›l›¤›
istatistiksel olarak s›f›rdan büyük ve birden küçük olan riskleri sigortalamak için sigortac›larca talep olunacak gerekli
minimum tutard›r. Baflka bir ifade ile teminat alt›na al›nan riskin sigorta flirketine olan beklenen maliyetidir. Basit anlamda
risk priminin belirlenmesinde ilgili dönem için hasar frekans oran› ve ortalama hasar büyüklü¤ü mevcut veriler yard›m›yla
hesaplanmal›d›r. Kabaca risk primi bu iki de¤erin çarp›m› ile bulunmaktad›r. Bununla beraber örne¤in kasko branfl›nda
ana konu itibar›yla riske maruz olan arac›n özellikleri (cinsi, modeli, kullan›m flekli) ile beraber iflletenin riskleri de risk primi
analizlerinde bu hesaba dahil edilmektedir. Risk faktörlerinin say›s›n› artt›rmak mümkündür.

Sigorta flirketleri bir taraftan yukar›da belirtildi¤i flekilde risk de¤erlendirmesi kapsam›nda poliçe satarken di¤er taraftan
üstlendikleri riskleri y›ll›k reasürans anlaflmalar› çerçevesinde reasürörlere transfer etmektedirler. fiirket, bölüflmeli reasürans
anlaflmalar› kapsam›nda branfllar›na göre eksedan ve kotpar treteler ile risklerini, Munich Re liderli¤indeki trete reasürörlerine
transfer etmektedir.

Branfllar›na göre farkl› seviyelerde olan trete kapasitelerini aflan ifllerde ilgili teknik birimler taraf›ndan ihtiyari reasürans
çal›fl›lmaktad›r.

Yo¤un olarak çal›fl›lan reasürör firmalar ve son kredi derecelendirme notlar› afla¤›daki gibidir.

Olas›l›k teorisinin fiyatland›rma ve koflulland›rmaya uyguland›¤› sigorta sözleflmelerinden oluflan bir portföy için, fiirket'in
sigorta sözleflmelerinde karfl›laflaca¤› bafll›ca risk fiili talebin ve hak ödemelerinin sigorta yükümlülüklerinin tafl›nan
de¤erinden fazla olmas›d›r. Bunlar oluflabilir çünkü talep ve haklardaki zorluk frekans› tahmin edilenden yüksek olabilir.
Sigorta olaylar› rassald›r, taleplerin ve haklar›n fiili say›s› ve tutar› tahminin uyguland›¤› istatistiksel tekniklerden dolay›
y›ldan y›la de¤ifliklik gösterebilir.

4.2 Finansal riskin yönetimi

Girifl ve genel aç›klamalar
Bu not, afla¤›da belirtilenlerin her biri için fiirket'in maruz kald›¤› riskleri, fiirket'in bu do¤rultuda risklerini yönetmek ve
ölçmek için uygulad›¤› politika ve prosedürlerini ve amaçlar›n›, ve sermaye yönetimi ile ilgili bilgileri göstermektedir.  fiirket
finansal araçlar›n kullan›m›ndan kaynaklanan afla¤›daki risklere maruz kalmaktad›r:

• kredi riski
• likidite riski
• piyasa riski

Risk yönetim yap›s›n›n tesis edilmesi ve gözetimindeki tüm sorumluluk Yönetim Kurulu'ndad›r. Yönetim Kurulu risk yönetim
sisteminin etkinli¤ini fiirket'in iç denetim departman› arac›l›¤›yla yürütmektedir.

Standard & Poors

Munih Re
Milli Re
Everest Re
Mapfre Re

AM Best

Derecelendirme Görünüm TarihReasürör

AA - (Very strong)
trA+

A-
AA

Dura¤an
-

Dura¤an
Dura¤an

22 Aral›k 2006
25 Temmuz 2007

5 Aral›k 2007
28 Temmuz 2006

Derecelendirme Görünüm Tarih

A+ (Superior)
B++

A+ (Superior)
A+ (Superior)

Dura¤an
‹yi

Dura¤an
Pozitif

7 Eylül 2007
13 Aral›k 2007

16 Haziran 2008
3 A¤ustos 2006
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4.2 Finansal riskin yönetimi (devam›)

fiirket'in risk yönetim politikalar›; fiirketin karfl›laflt›¤› riskleri tan›mlamak ve analiz etmek, risk limitlerini ve kontrolleri
belirlemek, riskleri ve belirlenen limitlere uyumu izlemek için tesis edilmifltir. Risk yönetim politikalar› ve sistemleri, piyasa
koflullar›ndaki ve sunulan ürün ve hizmetlerdeki de¤iflikleri yans›tacak flekilde düzenli bir flekilde gözden geçirilir. fiirket,
e¤itim ve yönetim standartlar› ve prosedürleri ile bütün çal›flanlar›n›n kendi görev ve sorumluluklar›n› anlad›¤›, disipline
edilmifl ve yap›c› bir kontrol çevresi gelifltirmeyi amaçlamaktad›r.

Kredi riski
Kredi riski en basit flekilde karfl› taraf›n üzerinde mutab›k kal›nan sözleflme flartlar›na uygun olarak yükümlülüklerini yerine
getirememe olas›l›¤› olarak tan›mlan›r. fiirket'in kredi riskine maruz kald›¤› bafll›ca bilanço kalemleri afla¤›daki gibidir:

• bankalar
• di¤er nakit ve nakit benzeri varl›klar (kasa hariç)
• sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
• sigortal›lardan prim alacaklar›
• acentelerden alacaklar
• reasürörlerden komisyon ve ödenen hasarlarla ilgili alacaklar
• sigorta yükümlülüklerinden kaynaklanan  reasürans paylar›
• iliflkili taraflardan alacaklar
• di¤er alacaklar

Sigorta riskini yönetme de en yayg›n yöntem reasürans sözleflmesi yapmakt›r. Fakat reasürans sözleflmesi yoluyla sigorta
riskinin devredilmesi, ilk sigorta yapan olarak fiirket'in yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmamaktad›r. E¤er reasürans flirketi
hasar› ödemezse, fiirket'in poliçe sahibine karfl› olan sorumlulu¤u devam eder. fiirket, reasürans flirketinin güvenilirli¤ini,
y›ll›k yap›lan sözleflme öncesi söz konusu flirketin finansal durumunu inceleyerek de¤erlendirir.

Kredi riskine maruz varl›klar›n defter de¤erleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, esas faaliyetlerden alacaklar›n yaflland›rmas› afla¤›daki gibidir:

Muallak tazminat karfl›l›¤›ndaki reasürör pay› (Not 10), (Not 17)
Nakit ve nakit benzeri varl›klar (Not 14)
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Finansal varl›klar ile riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yat›r›mlar (Not 11)
‹fltirakler (Not 9)
‹liflkili taraflardan alacaklar (Not 12)
Di¤er alacaklar (Not 12)

Toplam

31 Aral›k 2008

221,339,072
210,156,626
145,739,170
71,862,855

1,136,759
297,840
228,230

650,760,552

Vadesi gelmemifl alacaklar
Vadesi 0-30 gün gecikmifl alacaklar
Vadesi 31-60 gün gecikmifl alacaklar
Vadesi 61-180 gün gecikmifl alacaklar
Vadesi 181-365 gün gecikmifl alacaklar
Vadesi 1 y›ldan fazla gecikmifl alacaklar

Toplam

31 Aral›k 2008

(45,355)
(26,631)
(37,767)
(71,674)

(395,852)
(12,322,819)

(12,900,098)

Ayr›lan karfl›l›k

110,066,201
13,598,864
8,390,540
3,571,886

10,202,906
12,808,871

158,639,268

Brüt tutar
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4.2 Finansal riskin yönetimi (devam›)

Kanuni ve idari takipteki alacaklar ile prim alacaklar› için ayr›lan karfl›l›klar›n dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

Rücu alacaklar› için ayr›lan karfl›l›klar›n dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

Likidite riski
Likidite riski, fiirket'in parasal yükümlülüklerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük yaflamas› riskidir.

Likidite riskinin yönetimi
fiirket likidite riskinden korunmak amac›yla varl›k ve yükümlülükler aras›nda vade uyumunun sa¤lanmas› gözetilmekte,
ortaya ç›kabilecek likidite ihtiyac›n›n eksiksiz bir biçimde sa¤lanabilmesi amac›yla likit de¤erler muhafaza edilmektedir.

Parasal varl›k ve yükümlülüklerin kalan vade da¤›l›mlar›:

Dönem bafl› esas faaliyetlerden alacaklar karfl›l›¤›
Dönem içinde yap›lan tahsilatlar (Not 47)
Dönem içinde ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› (Not 47)

Dönem sonu esas faaliyetlerden alacaklar karfl›l›¤› (Not 12)

31 Aral›k 2008

890,238
(122,808)
915,186

1,682,616

Dönem bafl› esas faaliyetlerden alacaklar karfl›l›¤›
Dönem içinde yap›lan tahsilatlar (Not 47)
Kur de¤erleme fark›
Dönem içinde ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› (Not 47)

Dönem sonu esas faaliyetlerden alacaklar karfl›l›¤› (Not 12)

31 Aral›k 2008

7,940,793
(99,248)
96,912

3,279,025

11,217,482

Varl›klar
Nakit ve nakit benzeri varl›klar
Finansal varl›klar ve riski sigortal›lara
    ait finansal yat›r›mlar
Esas faaliyetlerden alacaklar
‹liflkili taraflardan alacaklar
Di¤er alacaklar

Toplam parasal aktifler

31 Aral›k 2008
Defter
De¤eri

210,163,219

71,862,855
145,739,170

297,840
228,230

428,291,314

1 aya kadar

175,338,744

-
67,636,713

-
-

242,975,457

1 - 3 ay

34,824,475

-
37,631,548

297,840
228,230

72,982,093

3 - 6 ay

-

-
30,224,527

-
-

30,224,527

6 - 12 ay

-

-
8,857,294

-
-

8,857,294

1 y›ldan uzun

-

71,862,855
1,389,088

-
-

73,251,943

Yükümlülükler
Finansal borçlar
Esas faaliyetlerden borçlar
‹liflkili taraflara borçlar
Di¤er borçlar
Sigortac›l›k teknik karfl›l›klar› (*)
Ödenecek vergi ve benzeri di¤er
     yükümlülükler ile karfl›l›klar›
Di¤er risklere iliflkin karfl›l›klar
     ve gider tahakkuklar›

Toplam parasal aktifler

388,519
43,511,435

1,909,370
2,792,474

55,823,073

8,188,024

6,301,877

118,914,772

388,519
12,611,622
1,909,370
2,792,474
9,722,758

3,868,799

694,667

31,988,209

-
13,585,840

-
-

19,445,516

4,319,225

2,998,688

40,349,269

-
15,568,434

-
-

5,897,419

-

415,086

21,880,939

-
1,028,081

-
-

5,734,816

-

1,834,234

8,597,131

-
717,458

-
-

15,022,564

-

359,202

16,099,224

(*) Muallak tazminat karfl›l›klar› iliflikteki finansal tablolarda k›sa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmifltir.
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4.2 Finansal riskin yönetimi (devam›)

Piyasa riski
Piyasa riski, faiz oran› ve döviz kurlar› gibi piyasa fiyatlar›nda olabilecek de¤iflikliklerin fiirket'in gelirini veya elinde
bulundurdu¤u finansal araçlar›n de¤erini etkileme riskidir. Piyasa riski yönetiminin amac›, risk karl›l›¤›n›n optimize edilerek,
piyasa riski tutar›n›n kabul edilebilir parametrelerde kontrol edilebilmesidir.

Kur riski
fiirket dövize dayal› yap›lan sigortac›l›k ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktad›r.

Yabanc› para ifllemlerden do¤an kur fark› gelirleri ve giderleri ifllemin yap›ld›¤› dönemde kay›tlara intikal ettirilmifltir. Dönem
sonlar›nda, yabanc› para aktif ve pasif hesaplar›n bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kurlar›ndan
evalüasyona tabi tutularak YTL'ye çevrilmifl ve oluflan kur farklar› kambiyo ifllemleri kar› veya zarar› olarak kay›tlara
yans›t›lm›flt›r.

fiirket, Türkiye sigortac›l›k sektörünün genel karakteristi¤ine paralel olarak ABD Dolar›, Avro ve di¤er para birimlerinde
kapal› pozisyon tafl›maktad›r.

fiirket'in maruz kald›¤› kur riskine iliflkin detaylar iliflikteki tabloda verilmifltir:

Yukar›daki tablonun de¤erlendirilebilmesi amac›yla ilgili yabanc› para tutarlar›n›n YTL karfl›l›klar› gösterilmifltir.

Bilanço tarihi itibar›yla yabanc› para bakiyelerin çevriminde kullan›lan kurlar afla¤›daki gibidir:

Aktifler
Nakit ve nakit benzeri varl›klar
Esas faaliyetlerden alacaklar

Toplam aktifler

31 Aral›k 2008 ABD Dolar›

19,235,214
30,666,564

49,901,778

Avro

7,144,800
21,796,814

28,941,614

Di¤er para
birimleri

82,391
1,861,558

1,943,949

Toplam

26,462,405
54,324,936

80,787,341

Yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar
Di¤er borçlar
Sigortac›l›k teknik karfl›l›klar›

Toplam yükümlülükler

19,967,827
8,256

4,133,640

24,109,723

11,740,178
58,247

9,737,091

21,535,516

1,730,365
-

36,860

1,767,225

33,438,370
66,503

13,907,591

47,412,464

Bilanço pozisyonu 25,792,055 7,406,098 176,724 33,374,877

Bilanço tarihindeki döviz kurlar›

31 Aral›k 2008 ABD Dolar›

1.5123

Avro

2.1408
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4.2 Finansal riskin yönetimi (devam›)

Piyasa riski (devam›)

Maruz kal›nan kur riski
YTL'nin afla¤›daki para birimlerine karfl›l›k yüzde 10 de¤er kayb› dolay›s›yla 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla özkaynaklarda
ve gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) oluflacak art›fl afla¤›daki tabloda gösterilmifltir. Bu analiz tüm di¤er de¤iflkenlerin,
özellikle faiz oranlar›n›n, sabit kald›¤› varsay›m›yla haz›rlanm›flt›r. YTL'nin ilgili para birimlerine karfl› yüzde 10 de¤er
kazanmas› durumunda etki ters yönde olacakt›r.

(*) Özkaynak etkisi, YTL'nin ilgili yabanc› para birimlerine karfl› %10'luk de¤er kayb›ndan dolay› oluflacak gelir tablosu
etkisini de içermektedir.

Maruz kal›nan faiz oran› riski
Al›m-sat›m amaçl› olmayan portföylerin maruz kald›¤› temel risk, piyasa faiz oranlar›ndaki de¤iflim sonucu, gelecek nakit
ak›mlar›nda meydana gelecek dalgalanma ve finansal varl›klar›n rayiç de¤erlerindeki azalma sonucu oluflacak zarard›r.
Faiz oran› riskinin yönetimi faiz oran› aral›¤›n›n izlenmesi ve yeniden fiyatland›rma bantlar› için önceden onaylanm›fl
limitlerin belirlenmesi ile yap›lmaktad›r.

Bilanço tarihi itibar›yla, fiirket'in faiz getirili ve faiz götürülü finansal varl›k ve yükümlülüklerinin faiz profili afla¤›daki tabloda
detayland›r›lm›flt›r:

Finansal enstrümanlar›n faize duyarl›l›¤›
Özkaynaklar›n faize duyarl›l›¤›, faiz oranlar›nda varsay›lan de¤iflim sonucu 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla portföyde bulunan
sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n rayiç de¤erlerindeki de¤iflim dikkate al›narak hesaplanmaktad›r. Bu analiz s›ras›nda,
di¤er de¤iflkenlerin, özellikle döviz kurlar›n›n, sabit oldu¤u varsay›lmaktad›r.

ABD Dolar›
Avro
Di¤er para birimleri

Toplam, net

31 Aral›k 2008

2,579,206
740,610

17,672

3,337,488

Gelir tablosu Özkaynak (*)

2,579,206
740,610
17,672

3,337,488

Sabit faizli finansal varl›k ve yükümlülükler:
Bankalar mevduat› (Not 14)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar - Devlet tahvili (Not 11)
Finansal yükümlülük

De¤iflken faizli finansal varl›k ve yükümlülükler:

31 Aral›k 2008

200,909,650
71,862,855

Yoktur.

Yoktur.

Sat›nalmaya haz›r finansal varl›klar

Toplam, net

Gelir tablosu

100 bp art›fl

889,799

889,799

31 Aral›k 2008

Özkaynak (*)

100 bp azal›fl 100 bp art›fl 100 bp azal›fl

- - (869,676)

(869,676)

(*) Özkaynak etkisi, faiz oran›ndaki 100 baz puan (bp) art›fl ve azal›flta meydana gelen gelir tablosu etkisini de içermektedir.
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4.2 Finansal riskin yönetimi (devam›)

Rayiç de¤er gösterimi
Finansal araçlar›n tahmini piyasa de¤erleri, elde bulunan piyasa verileri kullan›larak ve e¤er mümkünse uygun de¤erleme
yöntemleri kullan›larak belirlenmektedir. fiirket, elinde bulundurdu¤u menkul k›ymetlerini sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
olarak s›n›fland›rm›fl ve ilgili finansal varl›klar› dönem sonu itibar›yla borsalardan al›nan ifllem fiyatlar› ile ölçmüfltür.

fiirket yönetimi di¤er finansal varl›k ve yükümlülüklerin makul de¤erlerinin kay›tl› de¤erlerinden önemli ölçüde farkl›
olmad›¤›n› tahmin etmektedir.

Sermaye yönetimi
fiirketin bafll›ca sermaye yönetim politikalar› afla¤›da belirtilmifltir:

• Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan belirlenen sermaye yeterlili¤i flartlar›na uymak
• fiirket'in süreklili¤ini sa¤layarak hissedarlara ve paydafllara devaml› getiri sa¤lamak
• Sigorta poliçelerinin fiyatlamas›n›, al›nan sigorta risk düzeyi ile orant›l› belirleyerek, hissedarlara yeterli getirinin sa¤lanmas›

Finansal varl›klardan kaynaklanan kazanç ve kay›plar

Gelir tablosunda muhasebelefltirilen finansal kazanç ve kay›plar:
Kambiyo karlar›
Banka mevduatlar›ndan elde edilen faiz gelirleri
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lm›fl borçlanma senetlerinden elde edilen faiz gelirleri
‹fltirak gelirleri

Yat›r›m gelirleri

31 Aral›k 2008

11,707,234
32,707,492

4,886,189
37,433

49,338,348

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n elden ç›kar›lmas› sonucu özsermayeden gelir tablosuna aktar›lan
kay›plar (Not 15)

Yat›r›m giderleri

31 Aral›k 2008

(164,681)

(164,681)

Gelir tablosunda muhasebelefltirilen finansal kazanç ve kay›plar, net 49,173,667

Özsermayede muhasebelefltirilen finansal kazanç ve kay›plar:
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n rayiç de¤erlerinde meydana gelen de¤ifliklikler (Not 15)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n elden ç›kar›lmas› sonucu özsermayeden gelir tablosuna aktar›lan
kazanç ve kay›plar (Not 15)

Özsermayede muhasebelefltirilen finansal kazanç ve kay›plar, net

31 Aral›k 2008

2,933,748

164,681

3,098,429
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5 Bölüm bilgileri

Bir bölüm, fiirket'in ürün veya hizmet üretimiyle (faaliyet bölümleri) iliflkili ayr›labilen bir parças› ya da ürün ve hizmetlerin
üretildi¤i risk ve faydalar›n di¤er bölümlerden ay›rt edilebildi¤i ekonomik çevredir (co¤rafi bölüm).

Faaliyet alan› bölümleri
fiirket bilanço tarihi itibar›yla sadece tek bir raporlanabilir bölüm olarak takip edilen hayat d›fl› sigortac›l›k alan›nda
faaliyetlerini sürdürdü¤ünden faaliyet alan› bölümlerine göre raporlama sunulmam›flt›r.

Co¤rafi bölümlere göre raporlama
fiirket'in faaliyet gösterdi¤i ana co¤rafi alan Türkiye oldu¤u için co¤rafi bölümlere göre raporlama sunulmam›flt›r.

6 Maddi duran varl›klar

1 Ocak - 31 Aral›k 2008 dönemleri aras›ndaki maddi duran varl›k hareketleri afla¤›daki gibidir:

Maddi duran varl›klar üzerinde yeniden de¤erleme yap›lmam›flt›r.

Amortisman hesaplama yöntemlerinde cari dönemde yap›lan bir de¤ifliklik bulunmamaktad›r.

Dönem içerisinde yap›lan finansal kiralama ödemesi bulunmamaktad›r.

fiirket'in önceden genel müdürlük merkezi olarak kullanmakta oldu¤u net defter de¤eri 10,887,679 YTL olan ‹stanbul
ili, Beyo¤lu ‹lçesi, Gümüflsuyu Mah., Mete Cad. No: 32 adresindeki gayrimenkulün 20 Kas›m 2008 tarihli yönetim kurulu
toplant›s›nda 12,250,000 YTL bedelle sat›lmas›na karar verilmifltir.

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, yat›r›m amaçl› gayrimenkul bulunmamaktad›r.

Maliyet:
Kullan›m amaçl› gayrimenkuller
Demirbafl ve tesisatlar
Motorlu tafl›tlar
Di¤er maddi varl›klar (özel maliyet bedelleri dahil)

1 Ocak 2008

13,047,327
5,242,695

34,018
296,004

18,620,044

Girifller

2,669
1,771,004

-
1,420,230

3,193,903

Ç›k›fllar

-
-
-
-

-

31 Aral›k 2008

13,049,996
7,013,699

34,018
1,716,234

21,813,947

Net defter de¤eri 12,950,423 15,098,549

Birikmifl amortisman:
Kullan›m amaçl› gayrimenkuller
Demirbafl ve tesisatlar
Motorlu tafl›tlar
Di¤er maddi varl›klar (özel maliyet bedelleri dahil)

1,898,126
3,588,854

1,134
181,507

5,669,621

264,191
676,227

6,804
98,555

1,045,777

-
-
-
-

-

2,162,317
4,265,081

7,938
280,062

6,715,398
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7 Maddi olmayan duran varl›klar

1 Ocak - 31 Aral›k 2008 dönemleri aras›ndaki maddi olmayan duran varl›k hareketleri afla¤›daki gibidir:

8 ‹fltiraklerdeki yat›r›mlar

Cari dönemde, ifltiraklerde içsel kaynaklardan yap›lan sermaye art›r›m› nedeniyle edinilen bedelsiz hisse senedi bulunmamaktad›r.

Maliyet:
Di¤er maddi olmayan varl›klar

1 Ocak 2008

10,322,538

10,322,538

Girifller

3,385,951

3,385,951

Ç›k›fllar

-

-

31 Aral›k 2008

13,708,489

13,708,489

Net defter de¤eri 3,730,299 5,701,874

Birikmifl tükenme paylar›:
Di¤er maddi olmayan varl›klar 6,592,239

6,592,239

1,414,376

1,414,376

-

-

8,006,615

8,006,615

Garanti Emeklilik ve Hayat Afi
Tarim Sigortalari Havuz ‹fllt. Afi
Garanti Hizmet Yönetimi Afi

‹fltirakler, net

31 Aral›k 2008

1,005,604
130,565

590

1,136,759

Kay›tl› De¤er ‹fltirak Oran› %

0.09
4.55
1.00

Garanti Emeklilik ve Hayat Afi
Garanti Hizmet Yönetimi Afi
Tarim Sigortalari Havuz ‹fllt. Afi

Ad›
Aktif

Toplam›

1,204,529,013
641,189

4,287,814

Özkaynak
Toplam›

154,034,455
486,400

3,412,138

Geçmifl Y›llar
Karlar›

37,118,114
-
-

Dönem Net
kar›

63,829,221
121,035
291,315

Ba¤›ms›z
denetimden

geçip geçmedi¤i

Geçti
Geçmedi
Geçmedi

Dönemi

31 Ara 2008
31 Ara 2008
31 Ara 2008
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9 Reasürans varl›klar›/yükümlülükleri

fiirket'in sedan iflletme s›fat›yla mevcut reasürans anlaflmalar› gere¤i reasürans varl›klar› ve yükümlülükleri afla¤›daki tabloda
detayl› olarak gösterilmifltir:

Reasürans varl›klar› ile ilgili muhasebelefltirilen de¤er düflüklü¤ü bulunmamaktad›r.

fiirket'in reasürans sözleflmeleri gere¤i gelir tablosunda muhasebelefltirilmifl kazanç ve kay›plar afla¤›daki tabloda gösterilmifltir:

(*) Not 2.24'te daha detayl› anlat›ld›¤› üzere dönem bafl›ndaki 19,386,774 YTL (Not 17) tutar›ndaki ertelenmifl komisyon
gelirleri kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› hesab› içerisinde net olarak dikkate al›nm›flt›r. Ayn› flekilde 31 Aral›k 2008 tarihi
itibar›yla, 1 Ocak 2008 tarihinden önce üretilmifl poliçeler için hesaplanan 1,136,727 YTL (Not 17) tutar›ndaki ertelenmifl
komisyon gelirleri kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› içerisinde net olarak dikkate al›nm›flt›r.

Muallak tazminat karfl›l›¤›ndaki reasürör pay› (Not 17)
Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›ndaki reasürör pay› (Not 17)
Devam eden riskler karfl›l›¤›ndaki reasürör pay› (Not 17)

Toplam

31 Aral›k 2008

221,339,072
85,296,405
1,223,616

307,859,093

Reasürans varl›klar›

Reasürans flirketlerine yaz›lan primlerle ilgili ödenecek borçlar (Not 19)
Ertelenmifl komisyon gelirleri (Not 19)

Toplam

31 Aral›k 2008

43,511,435
16,956,190

60,467,625

Reasürans borçlar›

Dönem içerisinde reasüröre devredilen primler (Not 17)
Dönem bafl› kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›nda reasürör pay› (Not 17)
Dönem sonu kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›nda reasürör pay› (Not 17)

Reasüröre devredilen primler  (Not 17)

31 Aral›k 2008

(227,944,418)
(65,718,819)
85,296,405

(208,366,832)

Dönem içerisinde ödenen hasarlarda reasürör pay› (Not 17)
Dönem bafl› muallak tazminat karfl›l›¤›nda reasürör pay› (Not 17)
Dönem sonu muallak tazminat karfl›l›¤›nda reasürörör pay› (Not 17)

Hasarlardaki reasürör pay›  (Not 17)

100,501,842
(145,725,739)

221,339,072

176,115,175

Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 32)
Dönem bafl› ertelenmifl komisyon gelirleri (*)
Dönem sonu ertelenmifl komisyon gelirleri (Not 19), (Not 32)

Reasürörlerden kazan›lan komisyon gelirleri  (Not 32)

Devam eden riskler karfl›l›¤›nda de¤iflim, reasürör pay›

39,598,221
-

(16,956,190)

22,642,031

(4,126,977)

Toplam, net (13,736,603)
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10 Finansal varl›klar

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, fiirket'in sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

fiirket'in yukar›daki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamam› borsalarda ifllem gören menkul k›ymetlerden
oluflmaktad›r.

fiirket'in iliflkili kurulufllar› taraf›ndan ç›kar›lm›fl finansal varl›klar› bulunmamaktad›r.

Dönem içerisinde fiirket taraf›ndan ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmifl olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmay›
temsil eden menkul k›ymet bulunmamaktad›r.

fiirket'in finansal varl›k portföyleri içerisinde vadesi geçmifl ancak henüz de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal varl›k
bulunmamaktad›r.

Finansal varl›klarda son üç y›lda meydana gelen de¤er art›fllar› (vergi etkisi dahil)

Y›l De¤er Art›fl›nda Toplam De¤er
De¤iflim Art›fl›

2008 2,479,169 3,440,299
2007 1,109,379 961,130
2006 (148,249) (148,249)

Finansal varl›klar›n dönem içerisindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:

Borçlanma araçlar›:
Devlet Tahvili - YTL

Toplam sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

31 Aral›k 2008

84,500,000

84,500,000

Nominal
De¤eri

Rayiç
De¤eri

71,862,855

71,862,855

Defter
De¤eri

71,862,855

71,862,855

Maliyet
Bedeli

64,985,465

64,985,465

Dönem bafl›ndaki de¤er
Dönem içindeki al›mlar
Elden ç›kar›lanlar (itfa veya sat›fl)
Finansal varl›klar›n rayiç de¤erlerindeki de¤iflim (Not 15)
Finansal varl›klar›n itfa edilmifl maliyet gelirlerindeki de¤iflim

Dönem sonundaki de¤er

31 Aral›k 2008

Sat›lmaya Haz›r
Finansal Varl›klar

3,235,854
72,702,465

(10,952,854)
3,098,429
3,778,961

71,862,855
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10 Finansal varl›klar (devam›)

fiirket'in sigortac›l›k faaliyetleri gere¤i Hazine Müsteflarl›¤› lehine teminat olarak verdi¤i finansal varl›klar›n detay› afla¤›daki
gibidir.

11 Kredi ve alacaklar

fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla esas faaliyetlerden alacaklar hesab›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

Sat›nalmaya haz›r finansal varl›klar (Not 17)

Toplam sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

31 Aral›k 2008

5,500,000

5,500,000

Nominal
De¤eri

Rayiç
De¤eri

5,688,265

5,688,265

Defter
De¤eri

5,688,265

5,688,265

Maliyet
Bedeli

5,144,095

5,144,095

Esas faaliyetlerden alacaklar
‹liflkili taraflardan alacaklar (Not 45)
Di¤er alacaklar

Toplam

31 Aral›k 2008

145,739,170
297,840
228,230

146,265,240

K›sa vadeli alacaklar
Orta ve uzun vadeli alacaklar

Toplam

146,265,240
-

146,265,240

Acente, broker ve arac›lardan alacaklar
Sigorta flirketlerinden alacaklar
Rücu ve sovtaj yoluyla tahsil edilecek tutarlar
Sigortal›lardan alacaklar
Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar reeskontu
Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar - kanuni ve idari takipteki alacaklar
Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar - rücu alacaklar›

Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar toplam›

31 Aral›k 2008

145,797,968
1,338,969
1,943,713

672,225
(3,294,678)

963,589
11,217,482

158,639,268

Acente, broker ve arac›lardan prim alacaklar› de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› (Not 4.2)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar karfl›l›¤› - kanuni ve idari takipteki alacaklar (Not 4.2)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar karfl›l›¤› - rücu alacaklar› (Not 4.2)

Esas faaliyetlerden alacaklar, net

(719,027)
(963,589)

(11,217,482)

145,739,170
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11 Kredi ve alacaklar (devam›)

Alacaklar için al›nm›fl olan ipotek ve di¤er teminatlar›n detay› afla¤›daki gibidir:

Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr›lan flüpheli alacak tutarlar›
a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmifl): 963,589 YTL.

b) Prim alacak karfl›l›klar› (vadesi gelmifl): 719,027 YTL

c) Rücu alacaklar› karfl›l›¤›: 11,217,482 YTL

‹flletmenin ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klarla olan alacak ve borç iliflkisi Not 45'te detayl› olarak verilmifltir.

Yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc› paralar›n ayr› ayr›
tutarlar› ve YTL'ye dönüfltürme kurlar› Not 4.2'de verilmifltir.

12 Türev finansal araçlar

fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla türev finansal arac› bulunmamaktad›r.

Teminat mektuplar›
‹potek senetleri
Di¤er garanti ve kefaletler
Teminata al›nan hazine bonosu ve devlet tahvilleri
Nakit teminat

Toplam

31 Aral›k 2008

5,514,762
3,357,900
1,340,911

55,887
20,704

10,290,164
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13 Nakit ve nakit benzeri varl›klar

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla nakit ve nakit benzeri varl›klar›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla bankalar hesab›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, fiirket'in sigortac›l›k faaliyetleri gere¤i Hazine Müsteflarl›¤› lehine bloke olarak tutulan
bankalar mevduat›n›n tutar› 34,824,475 YTL'dir (Not 17).

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, di¤er nakit ve nakit benzeri varl›klar tutar› kredi kart› alacaklar›ndan oluflmaktad›r.

Kasa
Bankalar mevduat›
Di¤er nakit ve nakit benzeri varl›klar

31 Aral›k 2008

6,593
201,447,367

8,709,259

210,163,219

Dönem sonu Dönem bafl›

9,898
186,311,059

6,682,608

193,003,565

Bloke edilmifl tutarlar (Not 17)
Bankalar mevduat› reeskontu

Nakit ak›fl tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu

(34,824,475)
(1,842,590)

173,496,154

(44,236,536)
(331,621)

148,435,408

Yabanc› para bankalar mevduat›
      - vadeli
      - vadesiz

YTL bankalar mevduat›
      - vadeli
      - vadesiz

Bankalar

31 Aral›k 2008

26,269,358
189,041

174,640,292
348,676

201,447,367
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14 Sermaye

Ödenmifl Sermaye

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, fiirket'in kay›tl› sermayesi 60,000,000 YTL olup fiirket'in sermayesi, ihraç edilmifl ve her
biri 0.01 YTL nominal de¤erde 6.000.000.000 adet hisseden meydana gelmifltir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyaz bulunmamaktad›r.

Banka'n›n sermayesinde do¤rudan veya dolayl› hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu %80.00 pay ile Eureko BV'dir.
Di¤er bir nitelikli pay sahibi kurulufl ise %19.99 pay ile Türkiye Garanti Bankas› Afi'dir.

fiirket taraf›ndan veya ifltiraki veya ba¤l› ortakl›klar› taraf›ndan bulundurulan fiirket'in kendi hisse senedi bulunmamaktad›r.
Vadeli ifllemler ve sözleflmeler gere¤i yap›lacak hisse senetleri sat›fllar› için ç›kar›lmak üzere fiirket'te hisse senedi 
bulunmamaktad›r. 

Daha önce fiirket'in ödenmifl sermayesinde %99.99 oran›nda paya sahip Garanti Bankas› 2007 y›l› içerisinde fiirket
hisselerinin %80'ini Hollanda as›ll› Eureko'ya satm›flt›r. Sat›fl iflleminin yan› s›ra iki taraf aras›nda yap›lan opsiyon anlaflmas›
gere¤i Garanti Bankas›'n›n Eureko'dan sat›lan hisselerin tamam›n›, sat›n almas›n› talep etme hak ve opsiyonu bulunmaktad›r.
Eureko, sat›fl opsiyonu çerçevesinde sat›lacak hisseleri Garanti Bankas›'ndan sat›fl opsiyonu fiyat› ile sat›n almak zorundad›r.
Garanti Bankas› sat›fl opsiyonu halinin ortaya ç›kmas› durumunda, sat›fl opsiyonunu 21 Haziran 2007 ile 21 Haziran 2010
tarihleri aras›nda bir tarihte, 21 Haziran 2010 da dahil olmak üzere, her zaman kullanabilir. Sat›fl opsiyonu hali oluflmad›kça,
21 Haziran 2007 ile 21 Haziran 2010 tarihleri aras›nda bir tarihte sat›fl opsiyonu kullan›lamaz. Sat›fl opsiyonu Garanti
Bankas› taraf›ndan 21 Haziran 2010 tarihinden sonra herhangi bir zamanda koflulsuz olarak ve sat›fl opsiyonu halinin
ortaya ç›kmas›na ba¤l› olmaks›z›n kullan›labilir. Sat›fl opsiyonu hallerinden birinin gerçekleflmesi durumunda Garanti
Bankas› sat›fl opsiyonunu sat›fl opsiyonu halinin ortaya ç›kmas›ndan itibaren alt› ay içerisinde Eureko'ya sat›fl ihbar›
göndererek kullanabilir. Söz konusu 6 ayl›k süre içerisinde yeni bir sat›fl opsiyonu hali ortaya ç›karsa, söz konusu alt› ayl›k
süre yeni sat›fl opsiyonu halinin ortaya ç›kmas›ndan itibaren alt› ay daha uzam›fl say›l›r. Sat›fl ihbar›n›n Eureko taraf›ndan
tesellüm edilmesi, Garanti Bankas› ve Eureko aras›nda sat›lacak hisselerin sat›m›na iliflkin ba¤lay›c›l›¤› bulunan bir sat›fl
al›fl sözleflmesi oluflturacakt›r. Sat›lacak hisselerin fiyat› makul piyasa de¤eri ve Eureko taraf›ndan Garanti Bankas›'na
sat›lacak hisseler için ödenecek miktar baz al›nmak suretiyle ba¤›ms›z bir flirket taraf›ndan hesaplanacakt›r.

Yasal Yedekler

Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluflmaktad›r. Birinci tertip
yasal yedek akçeler, fiirket sermayesinin  %20'sine ulafl›ncaya kadar, kanuni dönem kar›n›n %5'i oran›nda ayr›lmaktad›r.
‹kinci tertip yasal yedek akçeler, flirket sermayesinin %5'ini aflan tüm kar pay› da¤›t›mlar›n›n %10'u oran›nda ayr›lmaktad›r.
Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50'sini aflmad›¤› sürece da¤›t›lamazlar; ancak ihtiyari yedek
akçelerin tükenmesi halinde zararlar›n karfl›lanmas›nda kullan›labilirler.

Yasal yedeklere iliflkin hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008

Dönem bafl›ndaki yasal yedekler 5,150,291
2007 y›l› kar›n›n da¤›t›m› 1,530,028

Dönem sonundaki yasal yedekler 6,680,319
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14 Sermaye (devam›)

Ola¤anüstü yedekler

Ola¤anüstü yedeklere iliflkin hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008

Dönem bafl›ndaki ola¤anüstü yedekler 19,983,563
2007 y›l› kar›n›n da¤›t›m› 29,070,525

Dönem sonundaki ola¤anüstü yedekler 49,054,088

Finansal varlıkların de¤erlemesi

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar de¤erleme farklar›na iliflkin hareket tablolar› afla¤›da sunulmufltur:

               31 Aral›k 2008
Sermayede pay› temsil Borçlanma Toplam
eden menkul k›ymetler  senetleri

Dönem bafl›ndaki de¤erleme farklar› 963,260 (2,130) 961,130

Dönem içinde rayiç de¤er de¤iflimi (Not 4.2), (Not 11) - 2,933,748 2,933,748
Ertelenmifl ve kurumlar vergisi etkisi - (586,750) (586,750)

Dönem içinde gelir tablosuna yans›t›lan (Not 4.2), (Not 11) - 164,681 164,681
Ertelenmifl ve kurumlar vergisi etkisi - (32,510) (32,510)

Dönem sonundaki de¤erleme farklar› 963,260 2,477,039 3,440,299

Di¤er kar yedekleri

Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan yay›mlanan 4 Temmuz 2007 tarih ve 2007/3 say›l› “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
fiirketlerinin Karfl›l›klar›n›n 5684 Say›l› Sigortac›l›k Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sa¤lanmas›na ‹liflkin Genelge”sinde;
5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu hükümleri aras›nda yer almamas› sebebiyle 2007 y›l› için deprem hasar karfl›l›¤› ayr›lmayaca¤›
hükme ba¤lanm›flt›r. Ancak daha önceki dönemlerde ayr›lan deprem hasar karfl›l›klar›n›n (31 Aral›k 2006 tarihinde bilançoda
yer alan deprem hasar karfl›l›¤› tutar›) bahse konu kanunun geçici 5'inci maddesi gere¤ince ihtiyari yedek akçelere aktar›lmas›
gerekti¤i, bu itibarla 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla mevcut deprem hasar karfl›l›¤› tutar› ve bu tutar›n yat›r›ma yönlendirilmesi
sonucu elde edilen gelirler de dahil olmak üzere söz konusu karfl›l›klar›n 1 Eylül 2007 tarihi itibar›yla Tek düzen Hesap
Plan› içerisinde aç›lacak olan 549.01 numaral› “aktar›m› yap›lan deprem hasar karfl›l›klar›” isimli hesaba aktar›lmas› ve
hiçbir flekilde kar da¤›t›m›na konu olmamas› ve baflka bir hesaba aktar›lmamas› gerekti¤i belirtilmifltir. fiirket bu genelge
kapsam›nda, 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla finansal tablolar›nda ay›rd›¤› deprem hasar karfl›l›klar› ile bu tutar›n yat›r›ma
yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de dahil olmak üzere toplam 28,857,729 YTL tutar›ndaki deprem hasar karfl›l›¤›n›
iliflikteki finansal tablolarda di¤er kar yedekleri hesab›nda göstermifltir.

15 Di¤er yedekler ve iste¤e ba¤lı katılımın sermaye bilefleni

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, “finansal varl›klar›n de¤erlemesi” hesab›nda muhasebelefltirilen sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar›n rayiç de¤erlerindeki de¤iflim ve daha önceki y›llarda ayr›lan deprem hasar karfl›l›klar› haricinde özsermaye içinde
gösterilen di¤er yedekler bulunmamaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n rayiç de¤er de¤iflim farklar›na ve ilgili vergi
etkilerine iliflkin hareket tablosu yukar›da Not 15'te verilmifltir. Ayn› flekilde “di¤er kar yedekleri”nde s›n›flanan deprem
hasar karfl›l›klar› Not 15'te detayl› bir flekilde aç›klanm›flt›r.

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla fiirket'in, iste¤e ba¤l› kat›l›m özelli¤i bulunan sözleflmesi bulunmamaktad›r.
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16 Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varl›klar›

fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, teknik karfl›l›klar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008

Brüt kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› 225,742,700
Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›nda reasürör pay› (Not 10) (85,296,405)
Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›, net 140,446,295

Brüt devam eden riskler karfl›l›¤› 2,665,053
Devam eden riskler karfl›l›¤›nda reasürör pay› (Not 10) (1,223,616)
Devam eden riskler karfl›l›¤›, net 1,441,437

Brüt muallak tazminat karfl›l›¤› 277,162,145
Muallak tazminat karfl›l›nda reasürör pay› (Not 10) (221,339,072)
Muallak tazminat karfl›l›¤›, net 55,823,073

Dengeleme karfl›l›¤›, net 2,507,923

Toplam teknik karfl›l›klar, net 200,218,728

K›sa vadeli 192,567,335
Orta ve uzun vadeli 7,651,393
Toplam teknik karfl›l›klar, net 200,218,728

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, sigorta yükümlülükleri ve reasürans varl›klar›n›n hareket tablosu afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008

Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›      Reasürör
Brüt pay› Net

Dönem bafl› kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› (*) 168,758,132 (65,718,819) 103,039,313
Dönem içerisinde yaz›lan primler 478,515,051 (227,944,418) 250,570,633
Dönem içerisinde kazan›lan primler (421,530,483) 208,366,832 (213,163,651)

Dönem sonu kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›      225,742,700 (85,296,405) 140,446,295

(*) Not 2.24'te de daha detayl› anlat›ld›¤› üzere dönem bafl›ndaki 19,386,774 YTL (Not 10) tutar›ndaki ertelenmifl komisyon
gelirleri ile 25,493,606 YTL tutar›ndaki ertelenmifl üretim komisyonlar› kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› hesab› içerisinde net
olarak dikkate al›nm›flt›r. Ayn› flekilde 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, 1 Ocak 2008 tarihinden önce üretilmifl poliçeler için
hesaplanan 1,136,757 YTL (Not 10) tutar›ndaki ertelenmifl komisyon gelirleri ile 531,840 YTL tutar›ndaki ertelenmifl üretim
komisyonlar› kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› içerisinde net olarak dikkate al›nm›flt›r.

31 Aral›k 2008
Mullak tazminat karfl›l›¤›      Reasürör

Brüt pay› Net

Dönem bafl› muallak tazminat karfl›l›¤› 188,817,083 (145,725,739) 43,091,344
Dönem içerisinde bildirimi yap›lan hasarlar ve dönem bafl› muallak 
  tazminat karfl›l›¤›na iliflkin tahminlerdeki de¤ifliklikler 295,526,562 (176,115,175) 119,411,387
Dönem içinde ödenen hasarlar (207,181,500) 100,501,842 (106,679,658)
Dönem sonu muallak tazminat karfl›l›¤› 277,162,145 (221,339,072) 55,823,073
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17 Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varl›klar›

Hasarlar›n geliflimi tablosu

Muallak tazminat karfl›l›¤›n›n tahmin edilmesinde kullan›lan ana varsay›m fiirket'in geçmifl dönemlerdeki hasar geliflim
tecrübesidir. Hukuk kararlar› veya yasalardaki de¤ifliklikler gibi d›fl faktörlerin muallak tazminat karfl›l›¤›n› nas›l etkileyece¤inin
belirlenmesinde, fiirket yönetimi kendi hükümlerini kullanmaktad›r. Yasal de¤ifliklikler ve tahmin etme sürecindeki
belirsizlikler gibi baz› tahminlerin duyarl›l›¤› ölçülebilir de¤ildir. Ayr›ca, hasar›n meydana geldi¤i zamanla ödemenin yap›ld›¤›
zaman aras›ndaki uzun süren gecikmeler, bilanço tarihi itibar›yla muallak tazminat karfl›l›¤›n›n kesin olarak belirlenebilmesini
engellemektedir. Dolay›s›yla, toplam yükümlülükler, müteakip yaflanan geliflmelere ba¤l› olarak de¤iflebilmekte ve toplam
yükümlülüklerin tekrar tahmin edilmesi sonucu oluflan farklar daha sonraki dönemlerde finansal tablolara yans›maktad›r.

Sigorta yükümlülüklerin geliflimi, fiirket'in toplam hasar yükümlülüklerini tahmin etmedeki performans›n› ölçmeye olanak
sa¤lamaktad›r. Afla¤›daki tablolar›n üst k›s›mlar›nda gösterilen rakamlar, hasarlar›n meydana geldi¤i y›llardan itibaren,
fiirket'in hasarlarla ilgili toplam tahminlerinin müteakip y›llardaki de¤iflimini göstermektedir. Tablolar›n alt k›sm›nda
gösterilen rakamlar ise toplam yükümlülüklerin, finansal tablolarda gösterilen muallak tazminat karfl›l›klar› ile mutabakat›n›
vermektedir.

31 Aral›k 2008

Hasar y›l› 2003 ve öncesi 2004 2005 2006 2007 2008 Toplam

Hasar y›l› 58,438,985 76,693,861 108,343,088 161,499,296 203,035,417 221,536,449 829,547,096

1 y›l sonra 71,348,484 65,170,368 97,792,532 208,540,983 216,463,932 659,316,299
2 y›l sonra 67,386,486 69,593,853 97,823,097 242,595,369 - - 477,398,805
3 y›l sonra 66,913,769 70,213,412 97,519,556 - - - 234,646,737
4 y›l sonra 71,484,542 70,650,209 - - - - 142,134,751
5 y›l sonra 73,948,861 - - - - - 73,948,861

Hasarlar›n
cari tahmini 73,948,861 70,650,209 97,519,556 242,595,369 216,463,932 221,536,449 922,714,376

Bugüne kadar
yap›lan toplam
ödemeler 46,033,270 63,197,109 92,292,587 144,727,183 163,489,165 135,812,917 645,552,231

Finansal
tablolardaki
toplam karfl›l›k 27,915,591 7,453,100 5,226,969 97,868,186 52,974,767 85,723,532 277,162,145

Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam brüt muallak tazminat karfl›l›¤› 277,162,145

31 Aral›k 2008

Hasar y›l› 2003 ve öncesi 2004 2005 2006 2007 2008 Toplam

Hasar y›l› 22,858,590 33,271,161 56,933,782 85,656,388 96,019,980 122,736,209 417,476,110

1 y›l sonra 20,674,771 30,480,877 55,214,898 80,066,542 89,574,594 - 276,011,682
2 y›l sonra 20,617,670 31,045,734 55,081,565 80,713,078 - - 187,458,047
3 y›l sonra 20,431,977 31,124,618 54,653,036 - - - 106,209,631
4 y›l sonra 20,537,009 31,277,061 - - - - 51,814,070
5 y›l sonra 21,099,374 - - - - - 21,099,374
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17 Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varl›klar› (devam›)

Hasarlar›n
cari tahmini 21,099,374 31,277,061 54,653,036 80,713,078 89,574,594 122,736,209 400,053,352

Bugüne kadar
yap›lan toplam
ödemeler 18,427,979 28,991,363 52,570,918 76,737,444 84,157,464 83,345,111 344,230,279

Finansal
tablolardaki
toplam karfl›l›k 2,671,395 2,285,698 2,082,118 3,975,634 5,417,130 39,391,098 55,823,073
Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam net muallak tazminat karfl›l›¤› 55,823,073

fiirket'in hayat ve hayat d›fl› dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarlar› ile varl›klar itibar›yla hayat ve
hayat d›fl› dallara göre tesis edilmifl teminat tutarlar›

31 Aral›k 2008

Tesis edilmesi Tesis edilen (*) Defter de¤eri
gereken (**)

Hayat d›fl›:

   Bankalar mevduat› (Not 14) 34,824,475 34,824,475

   Finansal varl›klar (*) (Not 11) 5,676,935 5,688,265

   Toplam 33,389,254 40,501,410 40,512,740

 (*) “Sigorta ve Resürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Mali Bünyelerine ‹liflkin Yönetmelik”in teminatlar›n
de¤erlemesini düzenleyen 6 nc› maddesi uyar›nca finansal varl›klar içerisinde gösterilen devlet tahvilleri ve
hazine bonolar›, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› taraf›ndan 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla aç›klanan günlük
fiyatlar› ile, yat›r›m fonu kat›lma belgeleri ise ilan edilen günlük fiyatlar› ile de¤erlenerek gösterilmifltir.

(**) “Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Mali Bünyelerine ‹liflkin Yönetmelik”in teminatlar›n
tesisi ve serbest b›rak›lmas›n› düzenleyen 7 nci maddesi uyar›nca sigorta flirketleri ile hayat ve ferdi kaza
branfl›nda faaliyet gösteren emeklilik flirketleri teminatlar›n›, sermaye yeterlili¤i hesaplama dönemlerini takip
eden iki ay içerisinde tesis etmek zorundad›r. “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Sermaye
Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik” uyar›nca flirketler sermaye yeterlili¤i
tablosunu Haziran ve Aral›k dönemleri olmak üzere y›lda iki defa haz›rlar ve 2 ay içinde Hazine Müsteflarl›¤›'na
gönderirler. 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla tesis edilmesi gereken tutarlar 30 Haziran 2008 tarihi itibar›yla
hesaplanan tutarlar üzerinden olaca¤›ndan, Haziran sonu itibar›yla yap›lan hesaplamalara göre belirlenen
tutarlar “tesis edilmesi gereken” tutarlar olarak gösterilmifltir.

Dallar itibar›yla verilen sigorta teminat› tutar›

31 Aral›k 2008

Yang›n ve do¤al afetler 62,365,055,842
Genel zararlar 33,650,003,818
Kaza 20,407,721,835
Genel sorumluluk 9,035,251,332
Kara araçlar› sorumluluk 7,458,949,854
Kara araçlar› 4,804,218,896
Hava araçlar› 3,521,112,813
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17 Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varl›klar› (devam›)

Nakliyat 2,093,834,714
Su araçlar› 1,883,515,548
Finansal kay›plar 1,814,456,439
Hukuksal koruma 987,547,011
Kredi 714,437,630
Hava araçlar› sorumluluk 639,357,200
Hastal›k / sa¤l›k 512,623,048

Toplam 149,888,085,980

fiirket'in hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayr›lan hayat ve mevcut hayat sigortal›lar›n adet ve
matematik karfl›l›klar›

Yoktur.

Dönem içinde yeni giren hayat sigortal›lar›n adet ile brüt ve net prim tutarlar› ferdi ve grup olarak da¤›l›mlar›

Yoktur.

Dönem içinde portföyden ayr›lan hayat sigortal›lar›n adet ile brüt ve net prim tutarlar› matematik karfl›l›klar›n›n
tutarlar›n›n ferdi ve grup olarak da¤›l›mlar›

Yoktur.

Ertelenmifl üretim komisyonlar›

Poliçe üretimi ile ilgili arac›lara ödenen komisyonlar›n›n ertesi dönemlere sarkan k›sm› “gelecek aylara ait giderler” ve
“gelecek y›llara ait giderler” hesaplar› içerisinde aktiflefltirilmektedir. Cari varl›klar içinde gösterilen 31,452,448 YTL
tutar›ndaki gelecek aylara ait giderler; 31,246,708 YTL tutar›nda ertelenmifl üretim komisyonlar› ve 205,740 YTL tutar›nda
peflin ödenmifl di¤er giderlerden oluflmaktad›r. Cari olmayan varl›klar içinde gösterilen 979,155 YTL tutar›ndaki gelecek
y›llara ait giderlerin tamam› ertelenmifl üretim komisyonlar›ndan oluflmaktad›r.

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla ertelenmifl üretim komisyonlar›n›n hareketi afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008

Dönem bafl›ndaki ertelenmifl üretim komisyonlar› (*) -

Dönem içinde tahakkuk eden arac›lara komisyonlar (Not 32) 67,144,135

Dönem içinde giderleflen komisyonlar (Not 32) (34,712,532)

Dönem sonu ertelenmifl üretim komisyonlar› (Not 32) 32,431,603

(*) Not 2.24'te daha detayl› anlat›ld›¤› üzere dönem bafl›ndaki 25,493,606 YTL tutar›ndaki ertelenmifl üretim komisyonlar›
kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› hesab› içerisinde net olarak dikkate al›nm›flt›r. Ayn› flekilde 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla,
1 Ocak 2008 tarihinden önce üretilmifl poliçeler için hesaplanan 531,840 YTL tutar›ndaki ertelenmifl üretim komisyonlar›
kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› içerisinde net olarak dikkate al›nm›flt›r.

Bireysel emeklilik

Yoktur.

17 Yat›r›m anlaflmas› yükümlülükleri

Yoktur.
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18 Ticari ve di¤er borçlar, ertelenmifl gelirler

31 Aral›k 2008

Esas faaliyetlerden borçlar 43,511,435

Gelecek aylara/y›llara ait gelirler ve gider tahakkuklar› (Not 10) 16,956,190

Ödenecek vergi ve benzer di¤er yükümlülükler 8,188,024

Di¤er borçlar 2,792,474

‹liflkili taraflara borçlar 1,909,370

Toplam 73,357,493

K›sa vadeli borçlar 72,339,061

Orta ve uzun vadeli borçlar 1,018,432

Toplam 73,357,493

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla di¤er çeflitli borçlar, d›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler için yap›lacak olan ödemelerden
oluflmaktad›r.

Gelecek aylara/y›llara ait gelirler ve gider tahakkuklar›n›n tamam› ertelenmifl komisyon gelirlerinden (Not 10) oluflmaktad›r.

fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, esas faaliyetlerden borçlar hesab›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008
Reasürans flirketlerine borçlar (Not 10) 43,992,738
Reasürans flirketlerine borçlar reeskontu (Not 10) (481,303)

Esas faaliyetlerden borçlar (Not 10) 43,511,435

Hesaplanan kurumlar vergisi ve peflin ödenen vergiler afla¤›daki tabloda detayland›r›lm›flt›r:

31 Aral›k 2008
Hesaplanan kurumlar vergisi karfl›l›¤› 15,291,091
Dönem içinde peflin ödenen vergiler (10,971,866)

Ödenecek kurumlar vergisi, net 4,319,225

Cari ve gelecek dönemlerde yararlan›lacak yat›r›m indiriminin toplam tutar›
Yoktur.

20 Finansal borçlar

fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla finansal borçlar›; 388,519 YTL tutar›nda vergi ödemeleri için bankalardan kulland›¤›
k›sa vadeli vergi kredilerinden oluflmaktad›r.
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21 Ertelenmifl vergiler

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, ertelenmifl vergi varl›k ve yükümlülüklerini do¤uran kalemler afla¤›daki gibidir:

    31 Aral›k 2008
     Ertelenmifl vergi

      Varl›¤›/(Yükümlülü¤ü)

Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar için Vergi Mevzuat› ile Raporlama Standartlar› aras›ndaki fark (938,966)
Maliyet giderleri karfl›l›¤› 454,546
Maddi duran varl›klar de¤er düflüfl karfl›l›¤› 445,377
Finansal kalemler de¤erleme farklar› (342,149)
Devam eden riskler karfl›l›¤› 288,287
K›dem tazminat› ve kullan›lmayan izin karfl›l›klar› 249,906
Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar karfl›l›¤› 143,805
‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klar de¤erleme farklar› 66,063
Dengeleme karfl›l›¤› 36,576
Di¤er 35,149

Ertelenmifl vergi varl›¤›, net 438,594

22 Emeklilik sosyal yardım yükümlülükleri

Yoktur.

23 Di¤er yükümlülükler ve masraf karfl›l›klar›

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, di¤er riskler için ayr›lan karfl›l›klar›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008
Personel prim ve sat›fl komisyonlar› karfl›l›¤› 1,865,000
Reasürans eflel komisyonlar› karfl›l›¤› 1,246,453
DASK bilgi ifllem gider karfl›l¤› 913,738
Kullan›lmayan izinler için ayr›lan karfl›l›klar 890,330
Acente ve broker ek komisyon karfl›l›¤› 480,000
Güvence bedeli flirket pay› karfl›l›¤› 201,510
Dava karfl›l›¤› 112,537
Maliyet giderleri karfl›l›¤› 5,709,568

Gider tahakkuklar› 233,107
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar› 233,107

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 359,202

Di¤er riskler için ayr›lan karfl›l›klar›n toplam› 6,301,877

K›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008

Dönem bafl› k›dem tazminat› karfl›l›¤› 190,762
Dönem içindeki ödemeler (Not 47) (204,089)

Dönem içinde ayr›lan karfl›l›klar (Not 47) 372,529

Dönem sonu k›dem tazminat› karfl›l›¤› 359,202
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24 Net sigorta prim geliri

Hayat d›fl› dallar itibar›yla net sigorta prim gelirleri iliflikteki gelir tablosunda detayland›r›lm›flt›r.

25 Aidat (ücret) gelirler

Yoktur.

26 Yat›r›m gelirleri
Yukar›da “Finansal riskin yönetimi” notunda (Not 4.2) gösterilmifltir.

27 Finansal varl›klar›n net tahakkuk gelirleri
Yukar›da “Finansal riskin yönetimi” notunda (Not 4.2) gösterilmifltir.

28 Gerçe¤e uygun de¤er fark› kar veya zarara yans›t›lan aktifler
Yukar›da “Finansal riskin yönetimi” notunda (Not 4.2) gösterilmifltir.

29 Sigorta hak ve talepleri

31 Aral›k 2008
Ödenen hasarlar, reasürör pay› düflülmüfl olarak (106,679,658)
Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›nda de¤iflim, reasürör pay› düflülmüfl olarak (37,406,982)
Muallak tazminatlar karfl›l›¤›nda de¤iflim, reasürör pay› düflülmüfl olarak (12,731,729)
Dengeleme karfl›l›¤›ndaki de¤iflim, reasürör pay› düflülmüfl olarak (2,507,923)
Devam eden riskler karfl›l›¤›nda de¤iflim, reasürör pay› düflülmüfl olarak (1,042,572)

Toplam (160,368,864)

30 Yat›r›m sözleflmeleri haklar›
Yoktur.

31 Zaruri di¤er giderler
Giderlerin fiirket içindeki niteliklerine veya ifllevlerine dayanan gruplama afla¤›da Not 32'de verilmifltir.

32 Gider çeflitleri
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine iliflkin faaliyet giderlerinin detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008
Komisyon giderleri (Not 17) (34,712,532)
    Dönem içinde tahakkuk eden arac›lara komisyonlar (Not 17) (67,144,135)

    Ertelenmifl üretim komisyonlar›ndaki de¤iflim(*) (Not 17) 32,431,603

Çal›flanlara sa¤lanan fayda giderleri (Not 33) (28,313,341)
Reasürörlerden kazan›lan komisyon gelirleri (Not 10) 22,642,031
    Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 10) 39,598,221

     Ertelenmifl komisyon gelirlerindeki de¤iflim(*) (Not 10) (16,956,190)

Tan›t›m ve halkla iliflkiler giderleri (7,211,717)
Ulafl›m giderleri (2,813,699)
Kira giderleri (1,662,634)
Haberleflme giderleri (1,638,760)
Bilgi ifllem giderleri (1,457,584)
Acente toplant› ve seminer giderleri (1,435,567)
Yönetim ve hizmet giderleri (1,236,686)
Asistans hizmet bedeli (1,418,685)
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32 Gider çeflitleri (devam›)

Kredi kart› masraf giderleri (1,134,131)

Dan›flmanl›k giderleri (964,118)
Vergi, resim ve harçlar (955,042)
Temsil ve a¤›rlama giderleri (459,991)
Matbu evrak, k›rtasiye ve büro giderleri (389,350)
Bak›m ve onar›m giderleri (247,515)
Di¤er giderleri (675,378)

Toplam (64,084,699)

(*) Not 2.24'te daha detayl› anlat›ld›¤› üzere dönem bafl›ndaki ertelenmifl üretim komisyonlar› (Not 17) ile ertelenmifl
komisyon gelirleri (Not 10) kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› hesab› içerisinde net olarak gösterilmifltir. Dolay›s›yla ertelenmifl
üretim komisyonlar›ndaki ve ertelenmifl komisyon gelirlerindeki de¤iflim rakamlar› dönem sonundaki ertelenmifl üretim
komisyonlar› ve ertelenmifl komisyon gelirleri ile ayn›d›r.

33 Çal›flanlara sa¤lanan fayda giderleri

31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine iliflkin çal›flanlara sa¤lanan fayda giderlerinin detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008
Maafl ve ücretler (18,326,685)
Di¤er yan haklar (3,613,406)
‹kramiye, prim ve sat›fl komisyonlar› (3,081,846)
Sosyal güvenlik primleri iflveren pay› (3,007,233)
Di¤er (284,171)

Toplam (Not 32) (28,313,341)

34 Finansal maliyetler

Dönemin tüm finansman giderleri yukar›da “Finansal riskin yönetimi” notunda (Not 4.2) gösterilmifltir. Üretim maliyetine
veya sabit varl›klar›n maliyetine verilen finansman gideri bulunmamaktad›r. Finansal giderlerin tamam› gelir tablosuna
yans›t›lmaktad›r.

35 Gelir vergileri

Finansal tablolarda gösterilen gelir vergisi giderlerini oluflturan kalemler afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008

Kurumlar vergisi karfl›l›k gideri:

Hesaplanan kurumlar vergisi karfl›l›¤› (14,671,831)
Ertelenmifl vergi gideri: 

‹ndirilebilir geçici farklar›n oluflmas›ndan ve kapanmas›ndan kaynaklanan vergi (121,775)
Vergilendirilebilir geçici farklar›n oluflmas›ndan ve kapanmas›ndan kaynaklanan vergi 155,912

Gelir tablosuna yans›yan toplam gelir vergisi gideri (14,637,694)
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35 Gelir vergileri (devam›)

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, fiirket'in finansal tablolar›nda oluflan vergi öncesi faaliyet kar› üzerinden yasal vergi oran›
ile hesaplanan gelir vergisi karfl›l›¤› ile fiirket'in etkin vergi oran› ile hesaplanan fiili gelir vergisi karfl›l›¤› aras›ndaki mutabakat›
afla¤›daki tabloda detayland›r›lm›flt›r:

Vergi oran› (%)

Vergi öncesi ola¤an kar 72,286,607

Yasal vergi oran›na göre gelir vergisi karfl›l›¤› (14,457,321) (20.00)
Vergi istisnas›na tabi gelirler 7,367 0.01
Kanunen kabul edilmeyen giderler (166,521) (0.23)
Di¤er (21,219) (0.03)

Gelir tablosuna yans›yan toplam gelir vergisi gideri/(geliri) (14,637,694) (20.25)

36 Net kur de¤iflim gelirleri

Yukar›da “Finansal riskin yönetimi” notunda (Not 4.2) gösterilmifltir.

37 Hisse bafl›na kazanç

Hisse bafl›na kazanç fiirket'in dönem net kar›n›n, dönemin a¤›rl›kl› ortalama hisse senedi say›s›na bölünmesi ile hesaplanm›flt›r.

31 Aral›k 2008
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren y›la iliflkin kar - YTL 57,648,913
A¤›rl›k ortalama hisse senedi say›s› 6.000.000.000
Hisse bafl›na kazanç - YTL 0.009608

38 Hisse bafl› kar pay›

fiirket'in ilgili dönemde geçerli olan muhasebe standartlar›na uygun olarak 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›la iliflkin
net dönem kar› 31,041,996 YTL'dir. 7 May›s 2008 tarihinde yap›lan Genel Kurul Toplant›s›'nda kar›n da¤›t›lmay›p kanuni
ve yedek akçelere da¤›t›lmas›na karar verilmifltir.

Rapor tarihi itibar›yla, 2008 kar›n›n da¤›t›m›na yönelik olarak al›nan bir karar bulunmamaktad›r.

39 Faaliyetlerden yarat›lan nakit

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak›mlar› iliflikteki nakit ak›fl tablolar›nda gösterilmifltir.

40 Hisse senedine dönüfltürülebilir tahvil

Yoktur.

41 Paraya çevrilebilir imtiyazl› hisse senetleri

Yoktur.

42 Riskler

Normal faaliyetleri içerisinde fiirket, a¤›rl›kl› olarak sigortac›l›k faaliyetlerinden kaynaklanmak üzere çok say›da hukuki
anlaflmazl›klar, davalar ve tazminat davalar› ile karfl› karfl›yad›r. Bu davalar, gerek muallak tazminat karfl›l›¤› gerekse de
maliyet gider karfl›l›klar› içerisinde gerekli karfl›l›klar ayr›lmak suretiyle finansal tablolara yans›t›lmaktad›r.

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, fiirket'in daval› oldu¤u tüm davalar›n fiirket aleyhine sonuçlanmas› durumunda do¤acak
muhtemel sorumluluk miktar› brüt olarak 112,061,415 YTL'dir. fiirket, söz konusu aleyhte aç›lan davalar için faiz ve di¤er
giderler dahil 132,713,679 YTL karfl›l›k tutar›n›, iliflikteki finansal tablolarda ilgili karfl›l›k hesaplar›nda dikkate alm›flt›r.
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42 Riskler (devamı)

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, fiirket'in davac› oldu¤u tüm davalar›n fiirket lehine sonuçlanmas› halinde brüt olarak
29,903,868 YTL rücu tahsilat› beklenmektedir ve reasürör pay› da dikkat al›narak 11,217,482 YTL (Not 12) gelir tahakkuku
yap›larak ayn› tutarda alacak karfl›l›¤› kay›tlara yans›t›lm›flt›r. Ayn› zamanda fiirket'in flüpheli acente alacaklar›na karfl›n
açm›fl oldu¤u davalar için toplam 963,589 YTL tutar›nda karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

43 Taahhütler

fiirket'in faaliyetleri gere¤i hayat d›fl› sigorta branfllar›nda vermifl oldu¤u teminatlar›n detay› Not 17'de verilmifltir.

Genel müdürlük ve bölge ofislerinin kullan›m› için kiralanm›fl gayrimenkuller ile pazarlama ve sat›fl ekibine tahsis edilen
kiral›k araçlar için faaliyet kiralamas› çerçevesinde ödenecek asgari kira ödemelerinin toplam› afla¤›daki gibidir:

YTL taahhütler 31 Aral›k 2008

1 y›ldan az 84,950
Bir y›ldan fazla befl y›ldan az 179,484
Befl y›ldan fazla -

Ödenecek asgari kira ödemelerinin toplam› 264,434

ABD dolar› taahhütler  31 Aral›k 2008

1 y›ldan az 1,398,460
Bir y›ldan fazla befl y›ldan az 3,789,750
Befl y›ldan fazla -

Ödenecek asgari kira ödemelerinin toplam› 5,188,210

44 fiirket birleflmeleri

Yoktur.

45 ‹liflkili taraflarla ifllemler

fiirket'in ödenmifl sermayesinde %80 paya sahip Hollanda as›ll› Eureko BV ile %19.99 paya sahip T. Garanti Bankas› Afi
ve bunlar›n ba¤l› oldu¤u gruplar ve bu gruplar›n ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar› bu finansal tablolar aç›s›ndan iliflkili kurulufl
olarak tan›mlanm›flt›r.

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla iliflkili kurulufl bakiyeleri afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008

Garanti Bankas› - kredi kart› tahsilatlar› 8,709,259
Di¤er nakit ve nakit benzeri varl›klar 8,709,259

Garanti Bankas› - Bankalar mevduat› 166,578,830
Bankalar 166,578,830

Garanti Bankas› - prim alacaklar› (acentelik faaliyetleri sonucu) 59,529,989
Garanti Finansal Kiralama Afi (acentelik faaliyetleri sonucu) 10,233,946
Do¤ufl Sigorta Arac›l›k Hizmetleri Afi (acentelik faaliyetleri sonucu) 4,764,777
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Afi (acentelik faaliyetleri sonucu) 3,832,230
VDF Sigorta Arac›l›k Hizmetleri Afi (acentelik faaliyetleri sonucu) 2,259,603
Esas faaliyetlerden alacaklar 80,620,545
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45 ‹liflkili taraflarla ifllemler (devamı)

31 Aralık 2008
Eureko 297,840
Ortaklardan alacaklar 297,840

Garanti Bankas› - vergi kredisi 388,519
Finansal borçlar 388,519

Garanti Biliflim Teknolojisi ve Ticaret Türk Afi 1,587,701
Do¤ufl Yay›n Grubu Afi 131,292
Garanti Teknolojinet ‹letiflim Hizmetleri ve Ticaret Afi 84,267
VDF Otomotiv Servis ve Ticaret Afi 54,979
Antur Turizm Afi 8,567
Garanti Emeklilik ve Hayat Afi 390
Do¤ufl Otomotiv ve Servis Ticaret Afi 149
Di¤er iliflkili taraflara borçlar 1,867,345

‹liflkili kurulufllardan olan alacaklar için teminat al›nmam›flt›r.

31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren hesap dönemi itibar›yla iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilen ifllemler afla¤›daki
gibidir:

31 Aral›k 2008
Garanti Bankas› - arac›l›k faaliyetlerinden 247,362,569
Garanti Finansal Kiralama Afi - arac›l›k faaliyetlerinden 32,687,663
Do¤ufl Sigorta Hizmetleri Ltd. fiti. - arac›l›k faaliyetlerinden 31,988,143
VDF Sigorta Arac›l›k Hizmetleri Afi - arac›l›k faaliyetlerinden 19,109,808
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Afi - arac›l›k faaliyetlerinden 6,695,984
Garanti Emeklilik ve Hayat Afi - sa¤l›k ve kasko primleri 738,104
Garanti Bank International NV 286,004
Do¤ufl Otomotiv Servis ve Ticaret Afi 42,128
Garanti Konut Finansman› Dan›flmanl›k 38,495
Garanti Biliflim Teknolojisi ve Ticaret TAfi 26,471
Do¤ufl Oto Paz. Tic. Afi 9,919
Ayhan fiahenk Vakf› 8,849
Garanti Hizmet Yönetimi Afi 2,180
Yaz›lan primler 338,996,317

Garanti Bankas› - vadeli mevduat faiz gelirleri 24,274,849
Yat›r›m gelirleri 24,274,849

Garanti Bankas› - verilen komisyonlar 37,499,564

Garanti Finansal Kiralama Afi - verilen komisyonlar 4,159,046

VDF Sigorta Arac›l›k Hizmetleri Afi - verilen komisyonlar 3,149,347

Garanti Biliflim Teknolojisi ve Ticaret Türk Afi - donan›m yaz›l›m al›m›,  bilgi ifllem gideri 5,049,552

Garanti Bankas› - çeflitli giderler 2,757,056

Antur Turizm Afi - seyahat giderleri 953,880

VDF Otomotiv Servis ve Ticaret Afi - oto kiralama 906,119

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Afi - verilen komiyonlar 699,615
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45 ‹liflkili taraflarla ifllemler (devamı)

Do¤ufl Sigorta Hizmetleri Ltd. fiti. - verilen komisyonlar 640,695
Do¤ufl Yay›n Grubu Afi 633,499
Garanti Biliflim Teknolojisi ve Ticaret TAfi - bilgi ifllem gideri 100,881
Do¤ufl Holding Afi 97,714
Garanti Emeklilik ve Hayat Afi - sigorta primleri 37,283
Do¤ufl Oto Pazarlama ve Ticaret Afi - oto tamir 33,854
Garanti Emeklilik ve Hayat Afi - çeflitli giderler 29,095
Faaliyet giderleri 56,747,200

Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klardan alacaklar nedeniyle ayr›lan flüpheli alacak tutar› ve bunlar›n borçlar› bulunmamaktad›r.

Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›lar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler bulunmamaktad›r.

46 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar

T.C. Maliye Bakanl›¤›'nca 26 Aral›k 2008 tarihli ve 27092 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren “15 S›ra
Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤”de yer alan “Türk Liras› ve Kurufl Kullan›m›nda Özel Kesim Muhasebe
Sistemine ‹liflkin Olarak ‹flletmeler Taraf›ndan Uygulanacak Esaslar Hakk›nda”ki hükmü ile 31 Aral›k 2008 tarihi sonuna
kadar yap›lacak dönem sonu ifllemleri dahil muhasebe kay›tlar› Yeni Türk Liras› ve Yeni Kurufl üzerinden olaca¤› belirlenmifltir.
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yap›lacak muhasebe kay›tlar› ise Türk Liras› ve Kurufl üzerinden olacakt›r.

47 Di¤er
Finansal tablolardaki “di¤er” ibaresini tafl›yan hesap kalemlerinden dahil oldu¤u grubun toplam tutar›n›n
%20'sini veya bilanço aktif toplam›n›n %5'ini aflan kalemlerin ad ve tutarlar›
Yukar›daki notlarda her notun kendi içerisinde gösterilmifltir.
“Di¤er alacaklar” ile “Di¤er k›sa veya uzun vadeli borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif
toplam›n›n yüzde birini aflan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlar›n›n ayr› ayr› toplamlar›
Yoktur.
Naz›m hesaplarda takip edilen rücu alacaklar›na iliflkin tutarlar
Naz›m hesaplarda takip edilen rücu alacaklar›n›n toplam› 3,404,298 YTL'dir.
Tafl›nmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunlar›n de¤erleri
Yoktur.
Önceki döneme iliflkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar›n tutarlar›n› ve kaynaklar› 
gösteren aç›klay›c› not
Yoktur.
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren hesap dönemi itibar›yla reeskont ve karfl›l›k giderlerinin detay› afla¤›daki 
gibidir:

31 Aral›k 2008
Rücu ve flüpheli alacak karfl›l›¤› gideri (Not 4.2) (3,972,155)
Kullan›lmayan izin karfl›l›¤› gideri (220,354)
K›dem tazminat› karfl›l›k gideri (Not 23) (168,440)
Dava karfl›l›¤› gideri (Not 23) (112,537)

Karfl›l›klar hesab› (4,473,486)

31 Aral›k 2008
Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar reeskont faiz geliri (203,303)
Reasürans faaliyetlerinden borçlar reeskont faiz gideri (212,081)

Reeskont hesab› (415,384)
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4. Finansal Tablolar
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Ana Branfllar Baz›nda Teknik Sonuçlar

Yang›n ve Do¤al Afetler

- Eureko Sigorta prim üretiminde %24 oran›nda paya sahip branfl olan yang›n ve do¤al afetler branfl›, toplam teknik
kar içinde de %28 paya sahip bulunmaktad›r.

- 2008 y›l› sonundaki %16 teknik karl›l›k oran› nedeniyle, toplam teknik kar içinde önem göstermektedir.
- 112 milyon YTL tutar›ndaki üretimden, %16 oran›nda teknik kar elde edilmifltir.

Genel Zararlar

- Genel zararlar branfl›nda 2008 y›l› üretimi 68,5 milyon YTL olmufltur. Teknik karl›l›k oran› 2004 y›l›ndan bu yana 
bir art›fl e¤ilimindedir.

- 2008 y›l›nda, bu oran %16,7'ye ulaflm›flt›r. Bu oran, 11,4 milyon YTL teknik kara karfl›l›k gelmektedir.
- Hasar prim oran› ise %57 olarak gerçekleflmifltir.
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Kara Araçlar› Sorumluluk

- 2008 y›l›nda 33,8 milyon YTL'lik üretim yap›lan kara araçlar› sorumluluk branfl›, yüksek hasar prim oranlar› ile 
çal›flmaktad›r.

- %75,2 düzeyindeki hasar prim oran›n›n etkisi ile, teknik kar düflük düzeyde kalm›fl, teknik karl›l›k oran› %4,9 
düzeyinde gerçekleflmifltir.

2004 2005 2006 2007 2008

Teknik karl›l›k Hasar prim oran›
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13.2

0.5
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0.3
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0.8
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1.7

Prim üretimi Teknik kar
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Kaza

- A¤›rl›kl› olarak ferdi kaza ürünlerini içeren kaza branfl›, yüzde 10'lar›n alt›nda bir hasar prim oran› ile, flirketimizin
en karl› branfl›d›r.

- 2008 y›l› teknik karl›l›k oran› %56'y› bulmufltur. Tutar olarak da en yüksek teknik kar tutar›, kaza branfl›na aittir.
2008 y›l› teknik kar› 33,1 milyon YTL düzeyinde gerçekleflmifltir.
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Kara Araçlar›

- Kara araçlar› branfl›, içeri¤indeki ürünler nedeniyle, yüksek hasar prim oran› ile çal›flan bir branflt›r.
- Bu nedenle 2008 y›l›nda, teknik kar elde edilememifltir. 2008 y›l› 8,3 milyon YTL zarar ile kapanm›flt›r.
- Ancak bu branfl, 2008 y›l›ndaki 117,1 milyon YTL'lik hacmi ile, flirketimizin prim üretimi aç›s›ndan büyük önem 

arz etmektedir.
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5. Mali Durum, Karl›l›k ve Tazminat Ödeme Gücüne ‹liflkin De¤erlendirme

fiirketimiz 478.5 Milyon YTL prim üretimine karfl›l›k 57,6 Milyon YTL net kar elde etmifltir. Net karl›l›k %12 olarak
gerçekleflmifltir.

Teknik karl›l›k oran› bir önceki y›la göre %45 artarak 63,9 Milyon YTL ye ulaflm›flt›r. Branfllar itibariyle teknik karl›l›k
oranlar›m›z afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

Not: Da¤›t›lm›fl mali gelirler ve genel giderler dahil.

2008 y›l›nda toplam 299.140 adet hasar dosyas›ndan 204,3 Milyon YTL direkt ve Motorlu Tafl›tlar Pulu için 2,7 milyon
YTL endirekt olmak üzere toplam 207 Milyon YTL hasar ödemifltir. Ödenen hasarda reasürans pay› 100, 5 milyon
YTL’dir. Ödenen hasar tutar› ve dosya adetlerinin branfllar baz›nda da¤›l›m› afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

Teknik Karl›l›k

Finansal kay›plar

Yang›n ve do¤al afetler

Genel zararlar›

Nakliyat

Su araçlar›

Kara araçlar› sorumluluk

Kara araçlar›

Genel sorumluluk

Kaza

Hava araçlar›

Hava araçlar› sorumluluk

Kredi

Hukuk

Hastal›k, sa¤l›k

% 13,4

% 0,6

% 16,0

% 16,7

% 15,8

% 3,4

% 4,9

% -8,3

% 26,4

% 56,4

% -6,8

% -405,4

% 15,1

% 104,4

% -0,3

2008 2007

% 10,5

% 0,6

% 6,7

% 10,5

% -7,5

% 5,3

% 3,1

% 2,8

% 20,6

% 51,3

% -0,8

% 24,4

% 9,0

% 83,5

% 2,3

4.629

311

5.399

62.603

7.138

215.612

3.448

299.140

DOSYA ADED‹ ÖDENEN TUTAR (B‹N YTL)

21.570

1.793

29.228

96.425

11.262

21.524

22.584

204.391

Yang›n ve Do¤al Afetler

Genel Sorumluluk

Genel Zararlar

Kara Araçlar› - Kasko

Kara Araçlar› Sorumluluk - Trafik

Hastal›k / Sa¤l›k

Di¤er Branfllar

Toplam
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Bir önceki y›l ile karfl›laflt›rmal› branfllar itibariyle brüt ve net hasar prim oranlar› afla¤›daki tablolarda sunulmufltur;

fiirket mevcut yükümlülükleri ile potansiyel riskleri nedeniyle oluflabilecek zararlar› karfl›layacak düzeyde özkayna¤a
sahiptir. 2008 sonu itibariyle özkaynak tutar› %44 art›flla 203.3 milyon YTL olmufltur.

6. Risk Türleri ‹tibariyle Uygulanan Risk Yönetim Politikalar›na ‹liflkin Bilgiler

fiirketimizin maruz kald›¤› ana risk gruplar›; sigorta riski ve finansal risktir.

(a) Sigorta Riski

Herhangi bir sigorta sözleflmesindeki risk, sigortaya konu olan olay›n oluflma olas›l›¤› ve buna konu olan hasar›n
tutar›ndaki belirsizliktir. Yap›s› gere¤i bu risk olas› ve tahmin edilemezdir.

Sigorta bir risk yönetim felsefesi içerisinde, ani ve beklenmedik risklerin transferini sa¤layan bir araçt›r. Bu risk
yönetim felsefesinin en önemli aflamalar›;

• Ortaya ç›kmas› muhtemel risklerin tan›mlanmas›,
• Risk kabul kriterleri çerçevesinde de¤erlendirilmesi,
• Primin tespiti ve poliçe flart ve koflullar›n›n flekillendirilmesidir.

Belirtilen tüm bu aflamalar “underwriting” ifllemine dayanmaktad›r. Underwriting iflleminde flirketimiz risk kabulü
yapan teknik birimlerinde görevli underwriter pozisyonundaki uzmanlar taraf›ndan reasürans anlaflmalar› ve risk
kabul yönetmeli¤i çerçevesinde de¤erlendirme yap›lmaktad›r. Bu yönetmelikte faaliyet alanlar›na göre flirketçe kabul
edilmeyen riziko türleri ve genel müdürlük yetkisinde kabul edilen riskler tan›mlanmaktad›r. Genel Müdürlük

Hasar prim oran›; brüt

Finansal kay›plar

Yang›n ve do¤al afetler

Genel zararlar

Nakliyat

Su araçlar›

Kara araçlar› sorumluluk

Kara araçlar›

Genel sorumluluk

Kaza

Hava araçlar›

Hava araçlar› sorumluluk

Kredi

Hukuk

Hastal›k, sa¤l›k

2008 2007

%64,7

%-31,8

%23,6

%62,5

%41,5

%10,9

%61,6

%89,1

%29,7

%5,8

%1230,6

%1030,4

%37,7

%0,0

%88,3

%71,7

%168,2

%37,9

%80,9

%101,6

%3,4

%65,7

%80,5

%19,7

%8,2

%280,6

%1674,1

%91,2

%0,0

%80,0

Hasar prim oran›; net

Finansal kay›plar

Yang›n ve do¤al afetler

Genel zararlar

Nakliyat

Su araçlar›

Kara araçlar› sorumluluk

Kara araçlar›

Genel sorumluluk

Kaza

Hava araçlar›

Hava araçlar› sorumluluk

Kredi

Hukuk

Hastal›k, sa¤l›k

2008 2007

%52,5

%-18,9

%31,0

%57,0

%68,9

%131,1

%75,2

%87,2

%32,8

%4,4

%0,0

%0,0

%35,1

%0,0

%9,9

%55,8

%-94,7

%56,1

%62,1

%48,8

%62,4

%81,6

%83,2

%23,1

%5,2

%0,0

%0,0

%75,5

%0,0

%0,2

Not: Ertelenmifl komisyon giderleri dahil. Not: Ertelenmifl komisyon giderleri ve ertelenmifl komisyon
gelirleri dahil.
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yetkisindeki ifllerde riskin özelli¤ine ve miktar›na göre görevlendirilen risk mühendisleri taraf›ndan riziko teftifl
çal›flmalar› yap›lmakta ve riski de¤erlendirecek olan underwriterlara veri sa¤lanmaktad›r.

Teknik birimler taraf›ndan yap›lan risk fiyatlamas›n›n sonucu ortaya ç›kan sigorta primi içerisinde; risk primi, vergi-
komisyonlar ve belirli varsay›mlara dayanan flirketin di¤er giderleri yer almaktad›r.

fiirketimiz bir taraftan yukar›da belirtildi¤i flekilde risk de¤erlendirmesi kapsam›nda poliçe satarken di¤er taraftan
üstlendi¤i riskleri y›ll›k reasürans anlaflmalar› çerçevesinde reasürörlere transfer etmektedirler.

Branfllar›na göre farkl› seviyelerde olan trete kapasitelerini aflan ifllerde ilgili teknik birimler taraf›ndan ihtiyari
reasürans çal›fl›lmaktad›r.

Yang›n;

Trete flartlar›m›z, ifl kabul esaslar›m›z ve genel portföy yap›m›z ile uyumlu ticari, s›nai ve sivil riskler hedef risklerimizi
oluflturmaktad›r. Hem sigortalanacak risk özelinde, hem de sektörel bazda yap›lan detayl› analizler, yürürlükteki
sigorta tarifelerinin esaslar›n› titizlikle gözeten bir fiyat ve muafiyet politikas› ise bu branfltaki sürdürülebilir teknik
karl›l›k hedefimizin kritik noktalar›d›r. Sigorta edilecek tesisin faaliyet konusuna, içinde bulundu¤u binan›n yap›
tarz›na, riziko adresine, genel yang›n ve güvenlik önlemlerinin niteliklerine göre gerek sat›fl ekiplerimizce ve gerekse
de risk mühendislerimizce yerinde risk de¤erlemeleri yap›lmakta olup, ifl kabulleri ancak tüm bu de¤erlemeler
sonras›nda sigortalanabilir nitelikte oldu¤u tespit edilen yerler için mümkün olabilmektedir.

Nakliyat;

Öncelikle talep edilen koflullar›n ve riskin mevcut trete limitlerimize ve flartlar›m›za uygunlu¤u de¤erlendirilir.
Uygunluk durumunda afla¤›daki kriterlere göre risk de¤erlendirmesi yap›l›r.

Emtea;
Tafl›maya konu olacak mal›n cinsi, ambalaj›, tafl›ma biçimi, sefer bölgeleri, nakil vas›tas› türü, hasar bilgileri, di¤er
potansiyel veya mevcut iflleri, gemi ile yap›lan tafl›malar için ayr›ca gemin klas›, geminin yafl› dikkate al›nmaktad›r.

Tafl›y›c› Sorumluluk;
Tafl›maya konu olacak mal›n cinsi, tafl›ma cinsi, sefer bölgeleri, y›ll›k azami kapasite, bir seferde tafl›nan azami teminat
tutar›, y›ll›k tahmini sefer say›s›,  müflteri moralitesi, portföy büyüklü¤ü, sigortal›n›n hasar – prim geçmifli dikkate
al›nmaktad›r.

CMR;
Tek bafl›na CMR poliçesi tanzim edilmemektedir. 2009 stratejimiz olumsuz hasar/prim oran›na sahip ifllerden ç›kmak
ve olumlu olanlarla devam etmektir. Piyasadaki mevcut rekabet flartlar› çerçevesinde yeni ifl alma konusunda istekli
de¤ilizdir. Eski ifllerin yenilemesinde sigortal›n›n mevcut hasar bilgileri, minimum (30) araç say›s›, sefer bölgeleri,
tafl›d›¤› emtea, dikkate al›nmaktad›r.

Tekne ‹nflaat;
‹nflaat›n yap›laca¤› tersanenin deneyimi, hasar geçmifli, inflaat›n süresi, nihai sigorta bedeli, al›nan tüm güvenlik
önlemleri, sigortal› hakk›nda bilgiler (yang›n önlemleri, gas free cert., kalite belgesi...), teknenin denize indirme flekli,
takip eden klas, tersanede en çok kaç gemi yap›labilece¤i ve kümül riskin olup olmad›¤› dikkate al›nmaktad›r.
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Tekne ve Yat;
Teknenin yafl›, bayra¤›, sigorta bedeli, teknenin seyrüsefer sahas›, tipi, kullan›m amac›, klas›, donatan›n deneyimi
ve sahip oldu¤u di¤er gemiler ve geçmifl dönemde yaflad›¤› hasarlar, dikkate al›nmaktad›r.

Kasko;

fiirketimiz taraf›ndan her y›l güncellenerek yay›nlanan riziko kabul yönetmeli¤i ile teminat verilebilecek risklerin
çerçevesi belirlenmekte, bu yönetmeli¤e uygun ifller ilgili da¤›t›m kanal› taraf›ndan üretilecek flekilde sistem
düzenlemeleri yap›lmaktad›r.

Kasko sigortalar›nda risk baz›nda tarifelendirme esas al›nmaktad›r. Tarife parametreleri için afla¤›da verilen bafll›klar
dikkate al›nmaktad›r.
• Araca ba¤l› faktörler: Araç markas›, tipi, modeli, sigorta bedeli, ruhsat tarihi
• Sigortal›ya ba¤l› faktörler: Sigortal› yafl›, ehliyet süresi, sigortal› tipi (özel/tüzel), kullan›m amac›, hasar geçmifl
bilgisi, müflteri skoru, ikametgah ili

Bireysel sigortal›lara ait kasko teklifleri/poliçeleri sistemde tan›ml› kriterlere ba¤l› olarak ilgili da¤›t›m kanal› taraf›ndan
oluflturulmaktad›r.

Filolar için gelen sigorta talepleri, müflterinin faaliyet kolu, araçlar›n kullan›m amaçlar›, geçmifl dönemdeki toplam
hasar maliyeti, varsa müflteri skoru bilgileri dikkate al›narak ilgili teknik birim taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortas›;

Tarife flartlar› ve teminat  limitleri ilgili merciinin (Hazine Müsteflarl›¤›, TRAMER vs.) belirledi¤i do¤rultuda haz›rlanarak
sisteme tan›t›lmakta olup, trafik poliçeleri tüm da¤›t›m kanallar› taraf›ndan online olarak üretilebilmektedir.

Tarife fiyatlar› il, araç tipi ve müflteri tipi baz›ndaki istatistikler ile TSRSB taraf›ndan haz›rlanan rehber tarifenin
birlikte de¤erlendirilmesi sonucunda belirlenmektedir.

Mühendislik;

Elektronik Cihaz ve Makine K›r›lmas›;
Sigortas› yap›lacak Makine - Cihazlar›n marka, model, yafl durumlar›na ve çal›flma kapasitelerine göre de¤erlendirme
yap›lmakta olup gerekirse risk mühendislerinin görüflleri de dikkate al›nmaktad›r. Tüm bu de¤erlemeler sonras›nda
sigortalanabilir nitelikte oldu¤u tespit edilen cihaz-makineler için mümkün olabilmektedir. Bunlar›n d›fl›nda riziko
kabul yönetmeli¤imiz, trete flartlar›m›z, sigortal›n›n hasar geçmifli ve genel moralitesi de risk yönetim politikam›z›n
önemli unsurlar›d›r.

‹nflaat ve Monta Sigortalar›;
Sigortaya konu projenin detay› önemlidir. Yap›lacak ‹nflaat - Montaj›n niteli¤ine göre de¤erlendirme yap›lmakta
olup gerek görülmesi durumunda risk mühendislerimizce yerinde risk de¤erlemeleri yap›lmakta olup, ifl kabulleri
ancak tüm bu de¤erlemeler sonras›nda sigortalanabilir nitelikte oldu¤u tespit edilen yerler için mümkün olabilmektedir.
Bunlar›n d›fl›nda riziko kabul yönetmeli¤imiz, trete flartlar›m›z, sigortal›n›n hasar geçmifli ve genel moralitesi de risk
yönetim politikam›z›n önemli unsurlar›d›r.
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Tar›m;

fiirket olarak genel tar›m politikam›z devlet destekli tar›m ürünlerinde varolmakt›r. Da¤›t›m kanallar›m›z olarak
çal›flt›¤›m›z bankalar›n verdi¤i tar›m kredileri karfl›l›¤›nda istisnai olarak, Çiftçi Kay›t Sistemi’ne dahil olmayan ve/veya
TARS‹M taraf›ndan onaylanmayan riskler için, geleneksel sera ve dolu kredileri verilebilmektedir.

Dolu (Geleneksel Devlet Desteksiz);
Üreticilerimizin yetifltirdi¤i tarla, ba¤ ve bahçe ürünleri riziko adresinin tafl›d›¤› risk, geçmifl y›llardaki hasar bilgileri
ve üreticilerimizin moralitesi kriterleri kapsam›nda teminata al›nabilmektedir.

Sera (Geleneksel Devlet Desteksiz);
Çiftçi Kay›t Sistemi’ne dahil olmayan ve/veya TARS‹M taraf›ndan onaylanmayan seralar TARS‹M teminatlar›na paralel
olarak, riziko adresinin tafl›d›¤› genel risk, geçmifl y›llardaki hasar bilgileri ve ekspertiz moralitesi kapsam›nda teminata
konu olabilmektedir.

Sa¤l›k;

Eureko Sigorta olarak sa¤l›k sigortalar› ad› alt›nda sundu¤umuz Acil Tedavi Sigortas›, Bireysel Sa¤l›k Sigortas› ve
Grup Sa¤l›k sigortas› ürünlerimiz Sa¤l›k Sigortas› Genel fiartlar› ve bu ürünler için oluflturulmufl özel flartlar baz›nda
de¤erlendirilmektedir.

Riskin fiyatland›r›lmas›nda genel olarak poliçenin teminatlar›, sigortal›n›n yafl ve cinsiyeti, gruplarda sigortal› adedi
gibi faktörler göz önüne al›nmaktad›r. Bunlara ek olarak kiflinin kiflisel sa¤l›k bilgileri al›narak da sigortal› t›bbi risk
de¤erlendirmesine tabi tutulur.

Poliçelerin yenileme sürecinde ise bir önceki poliçe döneminde oluflan riskler için de beyan al›narak yeniden risk
de¤erlendirme yap›labilece¤i gibi mevcuttaki tazminatlardan da risk de¤erlendirmesine konu olabilecek bilgiler elde
edilebilmektedir.

T›bbi risk de¤erlendirmesi sonucu kiflinin riskleri poliçe kapsam› haricinde tutulabilir, bekleme süresi uygulanabilir,
limit k›s›tlamas› getirilebilir veya ek prim al›narak poliçe kapsam›na al›nabilir.

Bireysel sa¤l›k ürünlerimizde belli bir sigortal›l›k süresinden sonra bir daha t›bbi risk de¤erlendirilmesi yap›lmaks›z›n
yenileme garantisi verilebilmektedir. Bu garantinin verilece¤i ürünlerde de¤erlendirme koflullar› ürün baz›nda
de¤ifliklik göstermektedir.

Ayn› flekilde risk de¤erlendirme kararlar› da bu garantinin ne kadar sürelik bir tecrübeyle ve ne süreyle verilece¤ine
göre çeflitlilik gösterir. Yenileme garantisinin verilmesi halinde dahi yafl ve cinsiyetin risk üzerindeki etkisi poliçe
primine yans›t›lmaktad›r.

De¤erlendirmelerde kiflinin beyan› baz al›nmakla birlikte sigortal›dan al›nan yetki ile flüpheli durumlarda kiflinin
geçmifl t›bbi kay›tlar› incelenebilir. Bu inceleme sonucunda tespit edilen beyan edilmemifl riskler için Eureko Sigorta’n›n
yapaca¤› ek risk de¤erlendirme haklar› genel flartlar ve özel flartlardaki ilgili maddeler uyar›nca sakl›d›r.

Bunun d›fl›nda sa¤l›k sigortalar›nda harcamalar genellikle sigorta flirketinden ön onay al›narak gerçekleflir. Tazminat
kontrolü de sürecin devam›nda riskin tespit edilmesi için ve tazminat ödemelerinin poliçe flartlar›nca yap›labilmesi
için aktif olarak kullan›lmaktad›r.
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Seyahat Sa¤l›k Sigortalar›;

Seyahat Sa¤l›k Sigortas› ürünümüz sa¤l›k branfl› alt›nda takip edilen Seyahat Sa¤l›k Sigortas› Genel fiartlar› uyar›nca
oluflturulmaktad›r.

Bu üründe mevcut hastal›k kapsam d›fl› oldu¤undan ve k›sa süreli yap›ld›¤›ndan sigortal› beyan› al›nmamaktad›r. Bu ürünün
ana özelli¤i Schengen ülkelerinden vize al›nmas› için zorunlu olmas› ve genellikle 1 y›ldan k›sa süreli olarak düzenlenmesidir.
Limitli olarak düzenlenen bu poliçelerde ayn› zamanda yurtd›fl›nda kal›fl sürelerinde de k›s›tlamalar bulunmaktad›r.

Fiyatlamalar teminat ve poliçenin geçerli oldu¤u bölge baz›nda de¤iflmektedir.

65 yafl üstündeki kiflilerde yafl sürprimi uygulanmakta, kaza d›fl›nda teminat verilmemektedir.

Tazminat frekans›n›n düflük oldu¤u bu ürün hasar prim oran› konusunda en avantajl› ürünlerden biridir.

Ferdi Kaza;

Bireysel ferdi kaza sigortalar›nda; fiyatland›rma ve risk seçimi yap›l›rken sigortal› yafl›, meslek grubu ve sigorta limitleri
dikkate al›nmaktad›r. Bireysel ferdi kaza sigortalar› belirlenen risk grubu ve limitler için tüm da¤›t›m kanallar›ndan
düzenlenebilmektedir.

Grup olarak talep edilen ferdi kaza sigortalar›nda  de¤erlendirme faaliyet konusu, kaza istatistikleri ve sigortal›n›n
hasar geçmifli, moralitesi, varsa müflteri skoru dikkate al›narak teknik birim taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Reasürans;

Uluslararas› reasürörler ile uzun y›llara dayal›, köklü iliflkileri olan Eureko Sigorta’ya reasürans flirketlerinin deste¤i ve
güveni 2008 y›l›nda da devam etmifltir.

Eureko Sigorta, uluslararas› konjonktürü yak›ndan izlemekte ve reasürans iliflkilerini büyük bir dikkatle oluflturmaktad›r.
Reasürans politikas›, mali yap›s› güçlü, ratingi yüksek reasürörler ile çal›flmakt›r. Ayn› zamanda Eureko Sigorta gelece¤e
yönelik negatif sinyaller veren reasürörler ile iliflkilerini k›s›tlayarak, reasürörlerin finansal yap›lar›n› yak›ndan takip
etmektedir.

Reasürans yap›s›n› en iyi düzeyde gerçeklefltirmek amac›yla ilki 2001 y›l›nda gerçeklefltirilen optimizasyon çal›flmalar› 2008
y›l› içinde tekrarlanm›fl olup, reasürans korumas›n›n en optimum koruma oldu¤u s›nanm›fl ve çal›flma neticesinde, senelik
olarak yenilenen reasürans anlaflmalar›, reasürörler aras›nda optimum düzeyde paylaflt›r›larak, Eureko Sigorta’n›n
portföyündeki riskler kaliteli piyasalara bölüflmeli reasürans yöntemiyle paylaflt›r›lm›flt›r.

2008 y›l›nda katastrofik risklere karfl› flirket konservasyonunda kalan riskleri korumak amac›yla sat›n al›nan hasar fazlas›
korumam›z Munich Re liderli¤inde yenilenmifltir.

ABD’de yaflanan mortgage krizini takiben global bazda flirketlerin sermaye yap›lar›n›n zay›flamas› ve sermaye maliyetinin
art›fl› dünya reasürans piyasalar›nda da maliyet art›fllar›na neden olmufltur.

Ancak bu etkiler; önceki y›llarda Türkiye marketine reasürans deste¤i sa¤lamayan reasürörlerin Türkiye marketine yönelmesi
ve krizin yafland›¤› piyasalara yat›r›m yapan geliflmifl piyasalar›n, risklerini da¤›tabilmek için Türkiye gibi ülkelere ihtiyaç
duymas› sonucu ortaya ç›kan arz ile dengelenmifltir. Türkiye sigorta sektör prim üretiminin kararl› bir flekilde artmas›n›n,
ülkemizin sahip oldu¤u genç nüfusun ve kifli bafl›na düflen sigorta priminin dünya ortalamalar›n›n çok alt›nda olmas›n›n,
yat›r›mc›lar›n gözünde Türkiye’yi yat›r›m yap›labilecek önemli bir pazar haline getirmesi bu e¤ilime en büyük etkendir.
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Eureko Sigorta Munich Re, Swiss Re, Mapfre Re, Odyssey Re, Korean Re, Everest Re gibi uluslararas› flirketler ile yo¤un
olarak çal›flmaktad›r. Ayr›ca ülkemizin en büyük reasürör firmas› olan Milli Re ile yak›n bir iflbirli¤i içindedir.

(b) Finansal Risk

fiirket, sahip oldu¤u finansal varl›klar, reasürans varl›klar› ve sigortac›l›k yükümlülüklerinden dolay› finansal risklere
maruz kalmaktad›r. Özet olarak temel finansal risk, finansal varl›klardan sa¤lanan gelirlerin, sigorta sözleflmelerinden
kaynaklanan yükümlülüklerin karfl›lanmas›nda yetersiz kalmas›d›r. Finansal riskin en önemli bileflenleri piyasa riski
(kur riski, piyasa de¤eri faiz oran› riski), kredi riski ve likidite riskidir. fiirket’in genel risk yönetimi program›, finansal
piyasalar›n de¤iflkenli¤ine ve bunun fiirket’in finansal performans› üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari
seviyeye indirilmesine yo¤unlaflmaktad›r. fiirket, olas› risklere maruz kalmamak için herhangi bir türev finansal varl›k
kullanmamaktad›r. Risk yönetim yap›s›n›n tesis edilmesi ve gözetimindeki tüm sorumluluk Yönetim Kurulu’ndad›r.
Yönetim Kurulu risk yönetim sisteminin etkinli¤ini fiirket’in iç denetim departman› arac›l›¤›yla yürütmektedir. fiirket’in
risk yönetim politikalar›; flirketin karfl›laflt›¤› riskleri tan›mlamak ve analiz etmek, risk limitlerini ve kontrolleri
belirlemek, riskleri ve belirlenen limitlere uyumu izlemek için tesis edilmifltir. Risk yönetim politikalar› ve sistemleri,
piyasa koflullar›ndaki, sunulan ürün ve hizmetlerdeki de¤iflikleri yans›tacak flekilde düzenli bir gözden geçirilir. fiirket,
e¤itim ve yönetim standartlar› ve prosedürleri ile bütün çal›flanlar›n›n kendi görev ve sorumluluklar›n› anlad›¤›,
disipline edilmifl ve yap›c› bir kontrol çevresi gelifltirmeyi amaçlamaktad›r.

i. Faiz riski
fiirket, sabit  faiz oranl› finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerinin tabi oldu¤u faiz oranlar›n›n de¤ifliminin etkisinden
do¤an faiz oran› riskine maruz kalmaktad›r.

ii. Kur riski
fiirket, döviz cinsinden alacak ve borçlar›n Yeni Türk Liras›’na çevrilmesinden dolay› döviz kuru de¤iflikliklerinden
do¤an kur riskine maruz kalmaktad›r. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir.

(c) Kredi riski
Finansal varl›klar›n mülkiyeti, karfl› taraf›n sözleflmenin flartlar›n› yerine getirmeme riskini tafl›r. fiirket’in kredi
riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatlar›, finansal varl›klar, sigortac›l›k yükümlülüklerindeki reasürans
paylar›, reasürans flirketlerinden alacaklar ve sigortal›lardan ve arac› kurumlardan olan prim alacaklar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bu riskler, flirket yönetimi taraf›ndan karfl› tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir.
fiirket’in kredi ve alacak grubu d›fl›nda kalan ve kredi riskine tabi finansal varl›klar› genellikle devlet iç borçlanma
senetleri, Türkiye’de yerleflik banka ve di¤er finansal kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz mevduat› temsil etmekte
ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir.

(d) Likidite riski
fiirket, sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karfl›lanabilmesi için elinde bulunan nakit kaynaklar›
kullanmaktad›r. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçlar›n ödenmesi için yeterli nakdin bulunmamas›
riskidir. Yönetim, söz konusu borçlar›n ödenmesine yetecek tutarda fon bulundurulmas›yla ilgili limitleri belirler.
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7. 5 Y›ll›k Finansal Göstergeler

2004 171.052

2005 299.638

2006 363.579

2007 415.466

2008 478.515

Bin YTL

Prim Üretimi

2004 9.626

2005 25.056

2006 30.854

2007 42.452

2008 72.321

Bin YTL

Vergi Öncesi Kar

*2004 28.452

2005 28.500

2006 36.007

2007 43.804

2008 63.895

Bin YTL

Teknik Kar

* Sigortac›l›k Finansal Raporlama Standartlar›’na (S.F.R.S) göre düzenlenmemifltir.
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2004 4.277

2005 15.803

2006 24.278

2007 31.042

2008 57.649

Bin YTL

Vergi Sonras› Kar

2004 43.427

2005 54.886

2006 81.683

2007 141.682

2008 203.395

Bin YTL

Özkaynaklar

2004 18.648

2005 16.070

2006 19.599

2007 24.298

2008 49.174

Bin YTL

Mali Gelirler

2004 20.770

2005 27.011

2006 26.542

2007 32.075

2008 49.108

Bin YTL

Genel Giderler
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A. GENEL B‹LG‹LER

1. Y›ll›k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü

Eureko Sigorta Anonim fiirketi Yönetim Kurulu’na,

Eureko Sigorta Anonim fiirketi’nin (”fiirket”) 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla haz›rlanan y›ll›k faaliyet raporunda yer
alan finansal bilgileri denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Rapor konusu y›ll›k faaliyet raporu fiirket yönetiminin
sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y›ll›k faaliyet raporunda
yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar›yla düzenlenen ba¤›ms›z denetim raporu ile uyumuna ve
do¤rulu¤una iliflkin olarak görüfl bildirmektir.

Denetim, 7 A¤ustos 2007 tarih 26606 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin
Mali Bünyelerine ‹liflkin Yönetmelik’e (”Yönetmelik”) istinaden yürürlü¤e konulan y›ll›k faaliyet raporunda yer alan
finansal bilgilerin denetlenmesine iliflkin düzenlemeler uyar›nca gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y›ll›k faaliyet
raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar›yla düzenlenen ba¤›ms›z denetim raporu ile
uyumuna ve do¤rulu¤una iliflkin önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul bir güvence sa¤lamak üzere
planlanmas›n› ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas›na uygun
ve yeterli bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüflümüze göre, Yönetmelik uyar›nca haz›rlanan iliflikteki y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün
önemli taraflar›yla, Eureko Sigorta Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla düzenlenen ba¤›ms›z denetim
raporu ile uyumludur.

‹stanbul
24 Mart 2009

Akis Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik
Anonim fiirketi

Ruflen Fikret Selamet
Sorumlu Ortak, Bafl Denetçi




